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 هبسس
۰ 

 «لزخ» رد شراک تیهام < :تلگ « نیدرف » زا دیاب

 درف مان اهنت هک «جوا یاهلاس نآ . دبلطیم تمرح

 شاهرابردفرح , دومنیم نیمصنا ریملیف ینویلیم كي شورث
 بیم تفو هبوگچ .. دروجیم هچ هکنیاهراب رد .دمآ رایس

 :دونکا ملق نيا ءاما .. دراد اپریز ییشام هچ ... دنا رگ

 «لزغ» اب .دنزیممفر « لرغ » رد شبوخ یزاب یی اهت
 هتشاد لیاف یربهر رگا «نیدرف» هک ميريدبيم نامروات رد

 زا یکگنشق هولج و دنک یگدنز «شقن» رد دنا وتیم .دشاب

 «ندرف»  ميئوگب هک ناچدآ درادگن شیامنهب یرگب زاب

 نیدرف هن . روهشم نیدرف هل . زاملوپ نیدرف هن ... رگیزاب
 تک رسند نیدرف ؛لزغ اب . دوب هک هچره نیدرف . بوبجم

 هنگ یناوج زا یدرم ییگتسخ . هانزیم فرح شهاگن
 یگنشن .دبوگبم زاپ هرهچ رثانم طوطخ و تاک رح راقو اب ءار

 رتوع تیاده ویلیف تیعقاو , بوخ راک كي هئارا یارب وا
 زا ادج ءار نیدرف ات تساهداد یگشق یم مت . یلایمیک

 هک ینانآ شاک .میهن تمرح . تسا هدون نیزا رنثیب هک هچنآ

 هاسشاد مه قح و دندیشکی م مک احمهب ء ار وا دب ملیف ره
 یتح» ار وا راک نیرتمک یراگ رور هک یلانآ یهعه یتاک و
 یهراب رد.دندادیعیاهد رتسگ باتزاب,یصوصخ یگدنز هیمز رد
 دها وخیملظ ؛نیاهک دننامن توکسر د «لرحت رد شگنتق راک

 .دوبهک هچنآ زادیعب یا هلصافاپ هک ی«رگیزاب» درومرد .دوب
 . تسا هداتیا

 هیمسکا
 هاگنهناقشاع امتیسهب هک ینانآ یارب یژیواهپ « نانسبات

 :پوخ,ملیف .شیامن هتسپ رادم ! تسبا تبیعم لصف  داتکیم
 ردهکهچنآ . دیشکس فل دوخیمل هک نانچدآ .دوشيم رتهسب
 شیپلاس تدایش هب - داد دنهاوخ و هداد ناثن ههاماس نیا

 هکناچنآ و .تس اعنیم و تسا ملیف - رتشیپ نابلاس و
 مسکح امنیسرب و هدرپرب یلایلاتا عیجف یاهملیف, ميسپیم
 مست و تساهلمآ یلفتم ؛ امنیس یاتس رادع نیرد .دلا ریم

 مسلف .بات یدمک و یلاسنا , بوخ یامنیسزا یلاثگلد
 .میوگسا ر نیلپاجیلراج

 لمناگد رمنیا یاهملیف ؛ هکنیا دروآیم یتنگش اعقاو

 رد لماک تیاضر اب ار اهنآ و دزاسیم هرطاخ ءار امن اربپ

 .تسا هدرک هقردب امنیس نلاسزا . شیپ لاس دنچ و نیدنچ
 و یزاسلیف رتک . دزاسيم عابثا لانکهب مهار ءزات لس

 یداصت یاهلاس یط رد نینچ نیا دناوتیم یملیف رتک
 اهنن ؛ یلراچ دیاش هدنک تموکح رگاناعترب و امیس رد
 . دشابهتشاذار یتیصاخ نینچ

 تننیوتزا يملوارط ایام اب ناوتیم < میم عج ۰

 ین یلزاچ روضح ثداعب هب ناوتیم ؛ هلب

 : 9 » درون ار نو

 هدوبهدا زین هشيمه ؛ هدازینف .. رود یاهلاسزا . ماهنرک
 كسزا ریدپلد یدونت .یملیفره رد و یشیامنره رد تسا
 هزوسضنه .دنکیم وگ نیست رابتخایبار مدآ هک دادعتسا

 «نزقال زاب رس» یا رجا رد هک تسا هدناع مرطاخ رد شور

 شاسناک دو وااهت
 شو زا نانچ .تسیرگیزاب تاد « هدا رینف » نم داقتعا

 یزاسزابوا هک یمدآ ابیرادنب هکب سریع شعتاب و دوشپم "دج

 لشم یملیف رد ییبیمهک تسا نینچ .دوشیم یکی دنک يم
 دوخقفوم روضحودتبایم اپرس ,ششقن یهان وک همهاب :ریسگسن

 روجزاب هک «رخآمان» رد نینچمه .دشکبم رگائامت خراب !ر

 بابالصا دادیع یلاهر ملسم طوفسزاار

 یمییشنلد نشور هلعقن و دربیم شودب ار ملیف یاهساک
 ءار « قاع » یدرم یناوتان کشف هچ و .ملبف نتع رد دون

 هتخ : هکنیا نتنگ و «وا یارب یدا زی رمتسد .دهدبم ناج

 .. شاد

۰ 

 هكیمسیت هب بن
۰ 

 هکدناهفایرت ینوخبدوخ نویزبولن نیلوسم : ایوگ

 راچدیک انتسا عصو نانچنآ هب یشیامب یاهدمانرب و اهون "اتم
 تسیزابرید !تسین ریذپانلمحت رگید دبال هک تسا دنمآ

 داسضفایم قاغتا رابجاهب هک هاگ اما مرادن ائابت یهلصوح

 دشیم شخپ یئوث و منیشنهب نویزیولت یاپ یلفحمرد الثم هک
 هچنآ « رایتخایب هک مدعآیمراچد اشاعت باذع هب دانچنآ

 .دینادیم .دعآیم نوری ها رییودب تروشمتئاد هبس رد هک

 دناوتص .دشابن فلجاما دشاب ارآلفحم دناوتس نموش كي

 یادص چیه .. حوررب ناهوس ندینک نوچمهتنابا .ددحب
 زا یاهدنخ ؟ .دیاهدینن هتخت الثم رب ار نخان ندشهدینک

 یلصاح دنک پلب ناج و خزرف ار رگاتامت هکسیا زح «؛تسدیا
 .تساهدک لیلعت ناتبات یهناهیهبایوگ اهوخنا .دروآیمت

 !دیایب هشیمهات , ناتسیات هک میینک اعد دباب هکسا لثمع

 ۰ هبنشزاهچ
 هنشون هصف ملبفدنجیا راک یسونهمانملیف تسود 8

 :اکنیاودزیم دوخ یمزات راک زا فرح یئوگتفگ رد .تسا

 !رستپا سا هتباسیب یونحم رظقنزا هک ماهتسون ياهمانملیق
 تهاینیلا ربا یاهملیف رگید هصقزا كچيهدب هک مهدبم نیقب
 .وس یاهفرحاب ,هزاترکف كي .تسا هننامسب و بان .درادن

 طنبا ورو ییاح وتسرد یاهمنآ , زادناوختسانامتخاس اپ

 . یلوسا
 تاسفصزا مهلبا .تخاس هتفیشارم هک تفگ نانچذآ

 .دروآيم رداب زا |راهیباسح+« غیلبتوطرعت »هک تساهنا رباام
 نم تفربم رتشیپاک هچره و درک ف یرعت .نکیرعت متلگ
 یارسب یکش چیه رگید دیسر هکر خآهب ,متفریماو خب لثم
 « كرم قغاع » هصق هنامرتجم یلیخ شترضح هک دلایل
 یششو .تسا هنفر شکار« رگنیته سلف » هو

 مهاچنبارد و دش هنخاسنآ سامارب مه یملیق هک يروهتل
 .دمآ رد شاهتاب
 تلگياوج ! یاهتنون تدوخ .تسبوخ راک : مت...

 2م مو یو ۱
 !یجیفودک یار ۱

 زورتفهیاهتشاددا
 زا هبشجمپ

 دشیم تحار, شمدید هلجم رتفد رد. دوب هدمآ یناوج
 یروححم رناعهاب و تیبسس نامهاب تسیناس رهت هک تنگ

 تفرگ غارسمهزونهنا وئبم ناتسرهش یاههچبورب رد بلا هک
 من رسک و چ وسرپ هک دعب و دها وخیم یلانسهار هک تنگ

 دا وخیم و تساعنیس قشاع .دراد یرگدزابهب قشع متسناد

 ,یسسلعت و هدبشک تسد لیصحت زا یلاس ۷ دوش هنیپره

 !یوش هتیپ ره یهاوخبما رچ متنگ . دون هنخاس دوخ هثیپ
 مکعهتتنه ره . موش بوجم .مشاب روهشم مها وخبع : دنراتح

 هبالصا و,دون پاچ تالجم دلج يور فلتخم یاهتسژ اب
 .مراد هقالع یرگزاب

 منک شاهدرزآ لد ومنزب شقوذ یوت متساوخت
 یمو تسازاکسیا داوس حاتحم یرگیزاب هک ینادیم متفگ

 ملیشار ششیاپیارح :«تخادنا ریزبرس ؟ یشاب هدناوخ سرذ یاب

 ؟رراکسیاداوس دناهدش هشبب رنهاک اهنبا یهبه رگع : تشک

 یتاعملبف رد ...دنرادهب رجت ؛لاحرهب اهنبا : متنگ ؟ دنراد

 عطف ار مفرح .. و دننک ی زاب دنا وتیم . دناهدرک يزاب

 مسسک یزادتشم اه لثم ملاونیم میهن ادخب : هک درک

 یتسز»ا مریگب یروجنبا یاه تسر اب یئاب مرپ راوبدرا و
 یفرح متساوخیم ...« تسخادنا هدشنخ هب ار نم هک تفرگ

 سابهک مدرک وراروا دوب هکر ولط ره  میوگن هچمنید من زب
 !هنایداد شوگ مفرحب ملا.بمن . .تفر .ددرگ زاد شرهش

 هعمجح
۰ 

 هلصوسح .تسا لگشم : هلاخزا ندز نوریب , اههععج

 .دشابیا هناهب دناوتیم ایم . یوشولو اهنابایخی وت ینک ی س
 بلغا کد وشیم رولعنیا ؟ ملیف مادک اما .ییملیف و یورد ه"
 و ییادهلصوحرگا و ینبشنب هکنیا و یهدیم حمجرت ار هلاخ
 بیمشیاهلهن زورنیا رد میلیف ود نویزیولل, _ یهاوحیم اعم
 هدوب ییرفت زور میدق زا زورنیاهک احنآ زا اهتنم .دراذگ
 ورنسا رد شیاهملیف هک دراد نآ یهس مه نویزیولت .تسا

 تسیحبرقت ام ملبف هچره ینیبيم تقوفآ .دشاب یدچ رنک
 باسیجک نهد یا هلوگی  اهیدوشیم هدراذگ شیاملاب اههح
 یهوخلدو یرادنار نو رپ هلصوح . یاهتشن هلاخ رد هک رن

 - دوشیمشخب نویزیولت زا یلامنجم ملیف «"
 زادشرگا یتح هدراد هک یتاناکما اب نویزیولت شاک

 شباسلاب نوبزیولت زا اهرابهک شا یمبدق بوخ یاهینف
 رگااعت هک دروآ یمبها رف یتابجومو دونیم شخب ؛ هدنآ رد

 ! دیابنراچد یعیخ هب نینچ نبا ؛ بوخ یامتیس هدزنربح
 دبابل رب شاهدهعزا نویزیولتک تسین یلگشم تساوخ یا
 ؟ ته

 من حب هچچ دم

 - تسسوو رو حسب

 ی انا بس
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 - زا وه ۸۰ دزمتسد ند رفآ شون
 ! دنکیم درار ییناموت

 . یاهملیف ,یسگدنناوخ هرابرد نیرفآ شو 9
  «كددصاق» شرسخ | ملیف «نازاسگنهآ « یشامنیس
 شاید و جاود زا و قشع ؛یسکس همی یاهسکع

 ؟ دب وگیم هچ

 پوبحمو یندنام ءرهچ كپ ررهظ 27
 تسا ءاتشتسا اپ ,ناوجناک دنناوخ ناپح رد
 یادص راپنیتسخن یارب یتقو شیپ لاسو»
 ینویزیولت و یلوپهاریاههکبش زا نیرفآش وم
 و یشیسوم ناراک ردناتسد , دیدزک شعب
 نویزيولت و ویدار ناک تیپ و ناگدنونخ
 :هننف ریدپ اروا

 نانچنآ لاسودسا لوط رد نیرقآ شون
 یلیختداصهک دش یندن ام و دیشخرد شوخ
 ۱ تخیگنارب ار ح

 هادعت زورپزور لاسودزا دمپ كانپا و
 بهب,دسریم شورمپ وا یاهرتسوپزا یرتنیپ
 بسنامج زا قیقد رامآ كپ یط هکیروح
 رستنیب؛ تساهدش مالعا رتسوپ ناگدشورف
 رسنسوپ یرگید دنمرنه و هدنناوخ رهزا
 1 دزاد رازاب نیرفآشون

 یو ۷ یهاتوک یوکتفگ امنیم هراتس
 ناگدناوخزایراپسبخساپ [ تسا هداد پیئرت
 , دشاب هداد ار دوخ

 هه

 - ( هحفص 0

 ؟یاهدناوخ هنارت دنچلاحبا 8
 ۰ هلارت تسپ هونح رد بس

 ور

 .دزاسیم دوشخ
 نودیرف .درادهد یصاخ لیلد نیا

 نا دنناوخزا رگید یرایب یارب دوننخ

 وین رع؛رأتس + نیرسن ۰ هدیاح + یتسهم ریظن

 هتخاسیئادس و رسرپ یاهگنهآ رکید یاهیلیخ

 كسیاب نم هک یتقودرادن یلپلد سپ ۰ تسا

 صخشزا و مورب زاتمم زاگنه

 زورزا هکنيا اسوسخ مریکب هگنهآ یرگید

 عورش دونشخ یاهگنهآاب ار منيل اعفنم لوا

 ۰ منکيمراک

 مدرک

 مضار تدمآرد عضو زااپآ 8
 ؟ یته

 یک دنناوختیلاعف نم هک میوکب رکا

 هتسا نکس درک عورشن 1 سفن رطاخب ار
 دنیوگبیاهدع و دنک «ولچ زیمآولغ ناترظب

 (۰ هحنص رد هیقپ

 امنس هراتس - ۱66 هرامش

 كروب وین زا ربخ نیرخآ

۳ 

 دس عورس
 هضود زورزا هک میتفابربخ ینغلت كلرویویلزا «هتفهنیا هبنهس زور تقو رخآ 8

 راغآداردیعیرگیزابو یرذا ریما ینادرگر اک هسب«نارياتخاس » ملیف یرادربهایف هام ریت +
 لساقم ردیردال ریما و. .دنتشاد روضح اکیرمآ میقناينا ربا زا یرایسب « عورش ماگنه .دیدرگ

 هنبرطبملیف نیا .دوع عورش ار « نا ربا تخاس هدز ارسیرود دیلک ؛نایلا ربا زا رعن نارازه

  «ناربامایف هناخ » طسوت یتفگنه حراخماب هک .دوشيمیرادربملیفاکیرمآ رد نیرکسادیا و یگنر

 دد رگنم هبهن

94:29 
 .دزاسیمن لاد رس. یمشاه ان رکذ

 ! دییویم سا
 امتح مهار شربخ و دو نیارب رارف 8

 ار یاهعونجم یمشاه ایرک ز هک دیاهدناوخ

 تسرد اما .دیدیم كرادت نوزیولت یار

 وا دوب هدامآ ثیح ره زا تامدقم هکعقوم

 زاب رسحرخرب لابر - نیا نتخاس زا یلتالدب
 تولراث«ملبف اهزورنیا هک یمشاه ایرک ز . دز

 ینادرگ راک و هدوعنیزاپار «دیاپمهچرا زابهب

 ننآ هک هداد ماجنا مهار یطولطع یرگیزابو
 «تخساهزور نيا « دنابس شیاعن هدامآ ملیق

 دنلب هصقكي نتخ وللوفشم و هدیرگاوزنا
 ار وا یبو هصق یاهلاس یاوه ایوگ .تسا

 رد یمشاه هک دینادیم دبال .تسا هتخیگنا رب

 ذغاک و یطول راک ود یسیون هصق هنیمز

 یلوا هک تسا هتتاد ار هدش هلاچم یاهیگنر
 شامل هدامآ دین نمهب و وا دوخ یزاباپ

 ه یاهعق .دش هتخاس یشاب طایخ نح و

 ماعنا زا یپ دیونیم یمشاه ابرک ز كنيامه

 ه الاعتحا و دمآ دهاوخ رد همانملیف تروصب
 دهاوخ نیبرود یولج وا دوخ یلادرگ راک پاق هس ناونع اپ شیپ لاس دنچ یمود و تسا
 . تفر .دیفم مهب ؛ یعیطع كلم رصا یاهیزاب ابو

>>> ۱ 
 !اپو زاددهظوب رم۵هذآ وناخ

 ما حمانرپ رگیدراب ات تخادرب مهاوخ و و
 ثوبرماعض .دریگ رارق مدرم هچوت دروم
 کاربیلوا تسدی اهربخات تساهداد لوق اسب
 .نپامن4 مهتاع

 هضخرف شرسه و یقابتنا دازه [2]

 نالیلصت ندینارنگ تهج هتنذگ هننه نابهم
 هلیوبرمدک یسادترددندخ اپورا یها ناب
 ردهسک دوهن راهلفا یو تشاد ام راگنربخ اب
 بلاجیاه هژوس یروآ عجب تدم نیا ماعت



 ا راهش یاهیریگ رد و تافالتخا [2
 ِ یاه ربخالمچ رزا زین شاهناخیحاس ویلا ره

 ۱ 1 ,دوب ریخا هتنه هرمات

 ا رد یلا رسهن راهن مياهديتشهک رولسپا

 *؟ نامونرازه 6۰ غلیم شاهناح هیلخت لاف
 ! تساهتساوخ شاهناخبحاص زا لوپ

 یگدنزشدنزرفا هتورهوش قاننابهکو ا
 میبا ریرادربلیف تالج یماعت |ریخادنکي م
 .ددرگ یم یلاخ هناخ لاندیردب رد و هدر

 و وا تافالتخا هک هتسنگ یلارهنزانهش

 هک ه دش شایتحا ران تعاپ یردفب هناخبحاس

۱ 

 دی دج هنآ رت ۴۰ وهیص رم
 یلاریالیصا یاههنارتهدنناوخ هیضرم 8

 یمار دیدج هنارت (۰ طض و هیهت كرادن
 دوخراک هامریت یادتبازا مکمک هک دنیب
 تیلاعفروفتنم نيا یارب و دیاشیم زاغآ ار
 نانیارصنا رت و نازاسگنهآ اب ار ینیدخ

 ها را یسلآ هدیایزاب نیبرود یولچ دناوتیعن
 دهد

 زا ناوتیم اهنآنایم زاهک تسا هدومنزاغآ
 نیا هبهجوتاب و درب مان مرخ نویامه سدنهم
 هیض رمزاار یلاجیاهراک راظقتنا دیاب هلسم

 راک شدوخ عون رد وا راکنیا و تشاد
 . تسا یاهزات

 لاحنح لامشردهدا زیعامش
 تخادنا هاو

 لامشرد هدازیناعش دیدچ ترنک 8

 + نیا وتساهدش وربور یرایب تیققوم اب
 ۲ ساباتتسا هتشادنآرب ار هدازیعامش تیقفوم
 دنچ توکس و دنزب تسد یددچم تیلاعف

 هک یلاحرد .دیامن ناربچ ار ش

 نسا رد هک تسیئ تسسانمیب هتکننیا رکذ
 گنهآدنچ نیرمت لوغثم هدازیعاش تدم "

 ۲ دهاوخیسهک دشامیمنز هدنناوخ كپ اب دیدچ
 حرط یگدناوخملاع رد هراپکی ار یو

 ناگدنلا وخزا رو زبهدنلاوخهکنیا پلاج و در
 هدزتسدیاهزات تیلامف هبک

 هلاهیا رسینادن زتاس» یاد اد
 نادشمرنه یارب هک تسا لوعم 8

 ماقا وعاولا هب ینلتخم یاباده ۱

 یایاده هدع نیا نبرد و دوشیم هداتسرف
 سبحهب هاشنامرک نادئز رد هک یلادنز ك

 هراستس هلاه یارب تل هدن موکن
 كيیو دوعنیم هجون بلاج امنیس فورم

 فقتخم لاکشا اب یجیوس اجدنچ و دنبر
۳7 

 رسب و تسا هدش یزود قیچنم ماعت هک
 مشچب «یرنن هلاه » ناونع مادکر ه یور
 یارسب و تسا هدرکت سرد تسد اب دروخیم
 بابدراد میمصت مه هلاه و تسا هداتسرف یو

 «یلودا ۲دیرخ نعض یو لعع نیا ناربج
 دورسب هاقلامرکهب یو تدبد یارب اهخش

 هدرب تشپ زا یثاه «عدینش» و یاههدید» 1

 ! یرنه لفاحم

 یملیفدراددصف «مادرتن تشیژوگ * ملیف ساسارب . یمیدف نادرگ راک ككي :هک میدن 8

 الاج یکرت و یدنه یاهملیف زا یرادربهیپک زا سیا رهاظهکنیا لثم ,دزاس یلا ربا یاههیام رد
 دیامرگید یدنچ ات تسادیپ هک رولعنبا :تفگ یمیوار !تسا هدیسرمه یگنرف یاهنیسهب تون
 وهناخراچ ربا بلاقردار یجراخ روهشع ملفنالفیاهمدآ هک ميشابتسدبا زا ۱ یرانآ رفنتنع

 ٩ دنا وب !رملیفیاهمدآ ویلیف هحناف و دنک هدایپ ! هتیب یلع

 دین منم هکناتچمه ادنگ ی مث یزاب « تب هملیفردیمیط«لهرساب 7 هک میدنش 8
 را رد یقوئوز و رهب هدیاش هک روطنپا شیپهتفهرب .تسا یرداق جریاز اد یز اپملیفن

۳ 
 هنساداجت آات همیاشنیا و درک دهاوخن یزاب ملیف یا وب :هدیچیپ دیحیطمثالم رسان هک تفت یم

 یزاب نیرود لساقم تسا زور ه نالا یمیطم كلم رسان تشاد مالعا ملیف .هدننکه یه هک تفرک

 اضسرلس رد ار امنیسنیا یاهمدآ دننا وتیمن اهینسپارچ تسین مولمع تفگیم یوار۱ دنکیم

 دوش بآرکش نانسودنایم هک دننکیم ینکارپهمیات ردقنآ و دسییهب

 واهموهنم .تسا هدنمدیشک فارحناهب یروجدبمهیئا رسنا رت» اهزورتیا : 4 میدیتش ت
 تسایلون حوم حالطصاب و بیرغ و بیجع نانچنآدبآیمناوج یارعخ یاههنارترد هک یتاملک
 !ینآیمدورس تیعطاق «مشبرباهلطاع :اضرف لئمیتاملک و اهموهنملابفرد دناهبتوهم هلو ک
 ! .,, و باتهمیکاخ راکنا

 ميتيهپا میشابهتشاد تسد مد دناب یمانشریبع و تخلباتک كي هکنیا لتع تفگیم یوارا
 ودتکیم هملکد ارهنارت راعثا یگراتاب « ناوجیا رعخزا یضعب نیا ربهوالع ۱ دیوگیمهچ هنا رت
 هدمآتساک رده رعات هملکد رابجالاب . نرخیمتساک هک یسک . دنرادیم هحرع ۰ هنا رتراوج رد

 !تخادربلوب شاتاد و درک لمحتا ررعاش یادص دبابیم !رچ تسیلمولعم هک تسا

 نانچ نآ یاراد + یناتبات نازوسی امرک نیارد,رهش یالاپرد یلاهابنیس : هک ميديد 8
 ارملیفیانامتیاطع ودنک ككرت ار امنیس نلاسدحدیم حیجرت رگانامتدک تنه یمرک نلاس
 میل زب یترچ لوبقم « امنیس نلاس ردميتناوتیم هک ریخب اهتفون آدایا دشخبهب شیاقلهپ

 اسب اهامنیمالقا .دزرایب شیاتامتهب هک هدوبنیسباسحوتسرد ملیف تقوچپحهک اهدلیف

 ۱ غیره نآ دوبییوخ ترچ یاج نانایکنح
 دوشیم رتدب زورهیزورهک مهاهملیف . دناهدرک نارگ ار طیلب لوپ

 دنک ی

 ارطیلپارچ ميئرگیمن ( 1 میهاوخپ هک درادن هدیاف یی ) ميهاوخیمن بوح ملیف ام
 | مينيبهنمسچم امنیسیوت ار منهجهک عینک تیوقناز ناترلوک القا .دیاهدرک نارگ

 شا عیجف عونزا ملیف یرس كي ,اهناوچ یراکس وتااسلعت رلاخ شحم : هک ميدينخ 8
 ناوخسرد ناناوج هتسخ نهذ هک هد هضفرگ رطن رد. تساهدرپ یورنونکامه یلاتدنچ هک
 ۱ دوخ هداد الج ,هداد ناحتما و

 ٍوينجتافا رحنا و یسکس یاههیامای تساپلاتیا لذتم یامنیس هرداص بلا هک یلاهلیف
 یلا ربا هدیشک تیمورحم رگافامت یسشنج روعشندرسبالاب ضحم دیال هک ,عورتما یاهفطسار
 ۱ تسا

 حیقو هزادنانیاات متسلاديمن . ار اهعلیف نیاز !یسکت میدوب# دفرمرسپاب : تفگیم یوار
 وانومنکه گلوا تروص یوف متسلاوتیم نم هنمیدسصآ نوربیامنیسزا هک یتقو تسا لذتبم و
 نامروعشام دبال , تسیچ رد اهملیف نيا شبامن تسکح الاح .دنک هاگن نم رد تشاد تارچ

 هک

 دادپبهکمنلاسیامرگ

 یامه هقونعم هک دنرادنیاهب یبیجع ثیساح, نزفورحم هدنناوخود: هک

 بترمدنته یمیمس یلیخ مهاپ رهاظ رد هک هدنناوخودنیا :تفگیمیوارادننزب«رغ» ار هرخ
 نایمزاار لباقمفرط قوصم هک دنیآیمرب ددص ردروفلایفو دنزاد هوخ «زا یاهنوشسپ مشچ
 ۱ .دننک رارق ربطبار وا اب و هدرکردپ

 ۱ تسا هديشک اهاچکهپ« هقبام » نیرکرارقرب راک هک یتسار

 5 تو
 - ۵ هحفع 0

 اچ ایت ۳تا تم زا طب رم



 ود هنا رت یا رحام

 شوگ وگ یئادص
 شردارب اب

 اب شوگ و گ یلادصود هنارن یار

 یک دن ز لنم؛یفاننا چیه" دیوگمم شوگ و گ
 دکل احشوخ ارم دناووآیمن یقشاع رفنود

 دنک حا ودزادها وکیم .تفگ مردا ربی افو
 سورغ.مروآ ردرب دو كد زن یلاحنوخ را نم

 اتمتئاذگش پاپ لیماب مدوخ مدید هک !

 دویگرس حاودز
 میاخ

 ۱ مسارع رتدورهچ ره

 ! غاد عاد لاونس تشم كاب لباقم رد راتس

 ! دلقم هن یا هن نه :دد هگ یمزاتس

 نت دند هک یم :هک من |هتفگ «راتس» هی»

 ی « هیبس تد اهگنهآ ءیتسه دلقم وت

 هاوس>دوسخ ؛ تسا رگن دکبد

 ٩! یربکتم و
 زا ریشه یرفس را 9

 + شیپ رد اس هئاد تس یلاحن و شیپ شنچ

 یلاهف رح ایمراتس راگن رخ

 سا هتساد

 یتسدن

 ناونع شدوخ واهعمس + یفسم ور ابرد ار

ِ 

 ران ح

 لح

 

 ساسننتامن و ی

 لصاح دیلاوخس ییرد هچیآ دک

 ۸ رد نخ زا !ر امش وا تم ها دونشوتفگ ییا

 دونن یفرعم  ءایفرج زاغآ را : راگنرخ 8
 یسگدناوخ هب دن هچ هک تست لاو

 ٩ ترک ٩ دیوروآ يور
 « اهنرح "راس (] یسکدرک یاهلاسرا رام 0

 ۱ هو تداح و یکدننا وخنناع. ,نفا+ هلال نا وخ ۰

 انس هراس ۱۸۸ هراش ٩ هحفص 0

 . یئنع ِ 1

0 

 « نسههگهآ اب

 زاگهآاب دع قدنچابا دیدسر ترهت هب

 یتسح و .دیدوعن ادیپ فالتخا هنا رب نیا

 :نقااسخا اش سن هک دش رواج

 یلحم یاه

 یلحم ياه هنارن یارجا هکنبا لتم 8

 یلافا شوحو دوگش : ناگدناوخ یا رب

 رثکااهرو, سا هک ارچ ! تسا هتشاد ها رهب

 هنا رت دردم یناوخ زا + هب ناوج ناگ دنا وخ

 ءایس هکنا زا یپ . دناهتحادرپ یلحم یاه

 قافتا زا هب و سولله « ولاگنز هنا رن

 دنچاب یک رب , دون لک ناگدنوش نایم

 را یصب تاب یصاخ یهیجو یلحم هنارت

 ها رو راب ود ی رجا هب رسن رگید ناگ دنناوخ

 دنا هتخادرب یلحم ياه
 یاهنار اهزورتنا یکا ارجاهبار یکلیگ

 نا ماگنه هچ ات تسین مولعم .تسا هدروآ رد

 تدروا يور

 دها وخ هعادا

 ! نکس قرغ دور دن بت

 رک گر

 یلحم یاه ها رت هب ناگ دنا وح

  ؟دنا اتنگ میدق زاهچ رگا .تشاد

 راظعتنا منچ دیاب

 ۱ دوعمهیلحم یاه هنارت دت بن دد

 ,یشناد مسافلا وبا اهتیس هراتس راگن رخ قاتتاب را []

ِ 

 

 ک دهارخ ی

 مومن

 نم یا رح یا حل یا

 نسینچ ناوتیم ینمپ !
 ناسیمطا شاهتخاسپ وا هک

 تسلاسصح و

 ۱ ترهش تعای میادس مب و رم

 ۱ نمیام هنبیبیم سپ

 درک دن 9
 4۳ هحفس رد هینب



 او زنا جنک رد یراهقریم كنارف
 ات

 رد و فریدپ وا دندون مود شم

 هراس.ینامر هک یراهف ربم كلنارف ٩

 یریگ هرانک يدنچزا سب دو امیس راک رب

 لوا نامه زاهک تشگ زاب امییسهب هرابود

 ددرگ رس اوزنا جنک هب هرابود داد حیح رب

 باب یلگ ابای» .ميیلیق رد دونرا رف ثابا رف

 دامن وا هب نوچه46ک دک یزاب «تلابح

 د ییعم شون راد شرهوخ تسل اهفهب اسس

 تحاد رب

 ی رگیزاب وابسس اهروربا كانا رف

 تار هغوگ رد و دروآیمن نام هب یفرح

 اپب زابهچ اس

 دو دور جو

 هائسم زاتف رگ شرسمه واقآ هنن
 دناهتشگ كلام و رحاتسم

 دمشوه اقلحرف (]

 سم یو دیساتیم هک ار

 رتات هغیاساپ رکیزاپ و روسیرک

 ادرومربودشایم نویژیولل
 لایع نامهاپ لایه هک دییادب تسدپ

 ۱۵بضق اما

 فورحعق ۶ اهننایع

 دسسمش وه اس

 واصیس و

 تسم رتهءدآ عناخ لپ

 و دابیم نانرتحد مه هطربرح

 یلیخدمشو اترهتننک هننههک تا رارقنپا
 دما هلحم رهدهبنانرپ و تحارات

 .دررا و كاتلد

 هتیرنورپپ هاحزاار شاهینالا

 دپابهک هدیسرشیارپ ارسیادزا مه یاهبراطخا
 یتسقهک تسیندب. دیامع هعحارم | رسداد هب

 رضدهب هک ار دمشوهامو هدانگ رس همان زا

 تخو

 ماسندبن دن طبخ اس بس

 هک یلاحرد 3

 یدوبه هکنیادیمااب مبنکی یرو رم «هاد هطحم

 دبآدیدپ شاهداوناخ و وا عضو رب
 زامیمراس مرجم هلجم

 یناح هشیه هلجنآ هک یلاجنآ زا

 هدوامتیس تعص نا راک ردناتسد و نادم ره

 هک تسنبا ارجاع . ماهتشون ار هماننیا
 ار؛ناخ ها وجیم هک تساهندم ماهناخجاح

 اریو اس و شها وحاب راب رهادبا مک «لح

 هیلخنمکح هکسپاا مدرک یم فرصع راکسا را

 ارگ اب نم یلو دنفرگ !رسناد زا ار لر

 مس لبک و كب ترک ادیب و تلهم رور ۵

 و ماهتحاد رپ ۷ راههبا رک مان هک مدونن تاب

 مسها رسداد و منرب سن زا !ر هیطخت مکح

 داسرف ۲:۳۵ رهر؟ حیرات نمیا رب هبراطحا

 ابامساتن هعجا ربا رسدا ناب هناححاص یا اب ۲

 می مدمآهناح هب هک شیزور دنچ

 لرم هشانا ماعت

 هجوسرب یتقو و داهدومن ضوع مهار لزس
 .دناهد وب ! رستاد فرط زا هک مدیمهف مدرک

 تیانجرالیف صاصف اجک ادخب ار ایت

 را ارام هک ؟:۳در(ر۵ جیراتزا .دیامنيم
 هک ؟ج۳جر۵ر«عحیرانا دناهدرک نوری هناح

 متناد تص قءام 5 منو رد ! رسدادهب دیاب هک

 هداد دیحم هیلخت مکح !رسداد هنوگچ یپ

 اجل همیسکن ميلا نيم راکچ نالا اب سا

 و من هاب

 0 وداهتحب رد و رسا ر

 او وز ور وز زور وز رخ

 ثامشچ ینوب رب ولت همان رب یاهرا ون
 تفر تقرس

 هدک هیه یرمر .دیخرف شپیدچ (7
 ینح و دوههمان ربا طضاب عورخ كمشچ
 یلودومل_طبت مه !رهمان ربیازا تقود

 و هننگ دیدیانهدش طس یاهراون هراب

 اهنآ ند رکادب یا رب دیشرف شاه دوک ان

 هاسخرف اهزوریپا و تاهدسرت ياهچبن هب
 هبادنصم ایآهک دربی رپ یسیجع یلدود رد

 اهرا ون مهزاب هکنباای دزادرپ ثاشچ طض
 ء تگ دهاوح رالاد وتنس

 یضوسسع

 ! ناربا یامنیس زاسلونیرتولوچوک : زا یناهفرح

 رتشید اد اهملیف رد ندرک یزاب نم
 تسود «یراوسهخرجود» زا

 ! مراد

 یاهسیولوچوک _هنییزه ما رهخ [ن
 نوچیه زین ای طیحم زا چپاخ رد ناربا

 دل رحن رب وشوهاد اهملیف رد شیاهرثکا راک

 هادصسا زا لا ونس یمک دوجو اب .تسا

 راسا رادروح رب یرگن زاب راک رد یناوارف

 ردیزاب ؛اعت رد. ما رهش یاهراک نیرخآ

 لهاجثببلاق رد ددخ رهاطو « نر ۰ ملیف

 رگ رزم یاهلهاج گنج هب هک تولوچوک
 دب رفآیمنب ریش یاها رجام و دوربم دوخزا
 یزابهک با یدحب ما رهت تیوجم و ترهت

 زا هتل هءاسک هیهن یا رب میلسف ره رد وا
 وا یاهدادرارق رد و درادیم ب حرح ناموت

 دباباهشیفآ رد یو مسا هک دونیم رکد
 باب ویلیفلوا دز و درم هشیپرته زا دعب

 ! دون صختم « و »

 نا رکا یور یداعتم یاهملیف ما مهغ زا

 بفباک میدیدن تسامیب و دنآيم و هدنآ
 یسناموت راره بسی یواوچوآ نا لددرد

 میهدشوگ
 یزاب اونآ ۸ هک یلاه هنیمرنع زا 0

 ؟ یراد هقالع رتنیب ثایمادک هچ یاد رک

 یسلومنو یزامه اهیلیخ اب نم
 رسگناروخ و قولو رهچونماب رتتید هه زا
 رهچوم نم یارب و مد رغاط اهملپ ٩ رد
 داساع و ابا نیرته ریگنارو و قوقو
 ؛ ده یافت

 املف ربيرابزا هک یناهدرب 2

 (۳ جن ۱۳ هحفص رد هپقب

 - ۷ هحفص



 ک هدع و یاد تیساناپرد ملبف هناخ تالوصحم

 یوصشت رم یلع هتندک هتع

 یدادزارق
۸( 

 رف نارپآمایف هادح لماع یه

 تالوصم سکخپ روطاب
 دومن دععص تیساناپ

 بنام راسنیا

 وئامچم نامزاس

 ملی هناخ رد رضاح لاح رسهک یماهملیف

 هیهنتسد رد اپو ,شامن هام" نا رپا

 ین"دفر گک راکب هیثرم دفت زا بس

 .م یتادرت راکب هادساق ؛یرداب رسما ۱( 7 ِ

 یناوریافسوپ ینادرگ راکب نز :راعم

 !رون رو بد

 یرداریم ینادرگ زاکب ناريا تخاس
 )سرویس

 ون اد ول تکسو رظ 4

 دش عورش ناریا تخادس
 یراد هتشدگ زاو

 بس بصهبموسوم یزیات ریما ءزاراک

 وبوین رد نایلاپسو رططسون ناریا
 سا رد شورش ۲
 و .رونج
 لا ملی هماخ زا تسا یلوصحم هک

 کو ره ,یلع شا دنک هیهتو

 حب روما .تسا یلصا ین رگاانبا دار
 ناهزاس و

 كیصستس

 دهم نا ربا تخاس عیزون +

 سا تحااپ یتابجس

 ینآ نیح
 یاهملیف یاهدن زاس راعس .

 «پادرح رد .دوشزوخ كدصاقو وهایح
 یاهرات یوپراتس ساسارب یدوزب هک

 را یبآنیج هب موسوم نسا هتخوز

 یده»شا هدننک هیهتهکا ریملیف درگ
 رهاهنت ..دیادنیم زاغآ تسلا لیج

 نسیارغیژاپ یارب نونک او هک ی لهنیپ
 س ف شون تساءدش باحتنا ملیف

 بس ینارپآ یاهملیف هزاتسو دنا وخ

 نا ربا تخاس زادعب كسورع

 د ریمایف هامنا رادمب هنسافالب

 ناریاتخاس هب موسوم یردان ریماراک
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 راک دربی رس وکسینا نام

 كاسو رعدب_موسوما ریلیفهباح رگیه وصحم
 تیادص یقداصزا یناتساه ,یساسا یهک

 هک لیف نیارد .دیامسیم زاعآ درابیم
 طسوت «تسایوصت رم یاع شابک هیهت
 رد ,ینگنر روط نابلو سورط
 هشذهاوخ یاد ریملیف وگصسنا رقناس

 دن رام تک رش رگید

 ها رمه

۰ 

 وا زاار ولوچوک ظفاحادخ ملیف لبق

 لاسک یزاسلیق یلیقعام

 یویرانسساسا رب رگیدزو ردنچات میدید

 هارمه هبموسوع تساهتشون هک یاءزان

 ر یملیف ینادرگ راک
 هک ملیفنپ

 هیهت و دونی یرادرب

 رد دیامنیمزاغآا

 ملبف روپفداس جریا طسوت

 ظس ناک دننک

 تسارارق دته یلیقعاضر و یضتره

 یضت رم:یرداقحربا یعیطم كم رسا

 ینیعع تشقن هلاح و ینارک یرون ده رف 1

 , دنیامل یژابار یلصا

 رنویلیم یاه هنهرب
 هک یمیدق زاسیفیممهرزبزع 8

 یاهراک یرادرسلیف ریخا لاس دنچر

 هزاداارپ شادادیم ماحنا ار تنحو

 هنشزاد هنهع ار ملیف اکیف وهیداوتس

 ۱ م رادا

2 
 مس یاهرات ماجنا یاریویدوتس
 یت درگ راک وهبهت دوز رگید یی

 رثوملیمیاههنه رپ هب موسوم ار یملیف

 اعا حنا ر

 سن تسا ممسع و تسا

 نیا یلصا شن دیامن

 ! رق یعمقر

 دن من

 ملی
۳۳ 

 دن

 دیعم سه هبتسا

 زیاهملیفشورف

 + دا زنهب ز و رهپ

 , دراد همادا موس هه

۳۳ 

 ورسخ ینادرگر اکنو زملیفوکملیف لوصحم «غا رچلج» ملف 8
 : !یعیلتمكلم رصان نآ رد هک یزیورپ
 اسآ هورگ رد شیامن هتفه ودیطدنراد تکر ش لالج و یثحب
 شور ناموت رازه ۸6۰ دودح

 و ماسپ یئامنیس نامزاس لوصحم «رخآ ماش» ملیف شورف 8
 نا رسک یرون ؛هدازینف زیورب نآ رد یربتق رابهش ینادرگ راکن

 هنفهود یط دنراد تک رش نربا وزرواشکی لعد هحم

 تبانع « كسولع « یرداق جرب

 . توس

 یا رب نآ شیاعن و تسا هدش ناموت را زه۳5۰ دودح یرباک امنیس رد

 دواصت يئامنيس نامزاس لوصحم «یفطصم یاقآ هدلاو» ملیف 8

 شوروخ یرخف ؛ دیفع نیهب نآ رده ینمحم رصا ینادرگ راکت و

 بشتشه ی دن رادتک رش یلومنهک و رفیناصمر « رفنیهاش رو رهب
 دش ناموت رازه 1۰۰ دودحیمامژورنلوصورگ رد شامل

 نا ربانارگ اشیس نوناک ؛ ملیفلتلوصحم «لزغ» یگنر ملیف 8
 ینایمیک دوعس ینادرگ راکب وناربا یناعنیس عیاص تکرش و

 ابح لا را ؛ ناسنرق زرمارف« یلانب یروپ « نیدرفنآرد هک,
 ی ربات ها رم

 رد شسیاعن لوا هتفه یط درادتکر ش یناعیلس نیورپ و زاهش
 ۷۰۰دونصح راولب و اراگات یاه امنیس هفاضا هب لاسرونوا هورگ
 . دراد همادا مود هتفه یا رنآ شان و تساهدش ناموت رازه

 د اهملیف شورف نوتسرد هتشذگ هتفه - حیحصت و حیضوت

 هلیسونیدپهک دوبهدعآ شیپ یهابتناغا رچلچ و رخآ ماش یاهعلیف دروم
 . دنرگیم حیحصت

 را زه ۰+۳ یرباک امنیس رد «رخآ ماش» ملیف لوا هتفه شورف
 ۷۰ ءایسآ هورگر د «غارچلج» میلف لوا هتفه شورف و تسا هدوب ناموت

 حرد ناموت رازه "۹۸۰ یمود و۱۰ یلوا اهابتئا هک ناموت رازه
 . دو هلش

 نینرود یولج الوه
 یرسطزا یبیکا هتفح نسآ 8

 - ملیف عورش تهح نادیرف نامرزاس

 راک

 دندومن رفس لامشهبالوره هب موسوم

 یرادرب یمساو «گامایم دز

 لامج شاءدننک همهتک ملیف نیارد

 یفداص یلع طسوتو تسا یدهتحم

 یدروتامیا ثایب دونیم یرادیملیف

 ار یلصایاهشتا یئافو لامجو مارآ

 الویهملیف شخپ روم
 تساماروناپ یئامنیس ناعزاس هدهعب

 دذپ امنیم یزاب

 (دوک فوب)ردهدازینف رب ورب
۳ 

 ملیف شخب مرد ترموک 8

 سرج یاهبلی الف هک ناوج راس
 مسلیف دنچ و ریوک دانبراس اب
 یدوزن تسا هنخاساررگید دنتسم

 موسوما ر شاهژات ملیف ینادرگر اک
 یناتسادساسا ریه « روکف وی» هب

 تسسا هشخاس تباده قداص زا

 ملف نلا رد , دناسر دها وخ ناباپ
 یجرف دیمج طسوتهک یگنر
 هنازینف زیو ب هدش یراد ریلف

 تسا یلصا ٌشقن رگاف

 ؟بس سس ون ۰ ندید ۰ شفواو زور

 افت هراتس ب ۱۸4 هرانش ۸ هحفع ج)

 مرز امری طسوتهک ملپ

 سم زیور هدش یرادریملیف كناعون

 ریگن اهج. تسشوه اقلخرف «نویاده یلملادح
 رف یحیمص

 رف نیدرف نیسدمحم ؛ دنشوهاتر ؛یدهاژ

 لیحسا ,دارریش ثاعایس یرب

 ۳ اع .یچوشرو ۰ رفیوده م ۰

 دش مامت بان ناخ

 بیانناخملیف , یرادرسلیع

 امض رمالغ ناآنادرگ اک و هدننک هیون هک

 نیایدن وبندیمس طسوت تسا بوک رس
 هک یسک او دیسر نایاپب ریالمردهتفه

 نا رهتبدند وبهتف رب وصن ادب یر ۱ وطن نب

 ارنآیویرانسهک بیان ناخرد
 و شب روماو هتشون یرولب دمحم

 اماروناپیئامنیسنامزاس هدهم,نآ میزوت
 لالجنامرآ + قوئو رهچونم تس
 یئاضرنسح .یهانپ اسوتا. یئومنهک

 تک رغ یاب هف کش دیدح هرهچ

 دن ران



 ۳۳و یر

 تس لحارم رد زاب رس

 ی دام نامراس هزات لوصحم یرادریادصرگید زوردنچات
 طسوت تنورب نلآ ینادرگراکبهسک «زابرس»4 موسوم ریواصت
 رظن ریز هدشی رادربملیف ناگ رگ یحاو رد یگنر رولعبوت رب رایزاع
 زاب سرد .دشدهاوخ ماجنا دیشمج تخت ویدوتسا رد نابرظا جریا

 تسا ینابیش !بیشمج شاهد شک ههت هک

 ناییرق زرمارف « یئاب یروب
 « یعیطم تالم رب

 دومحم «یزا ریشيتنج « یلومنهک «
 . دنراد تک رش دازآ یلعویریصن هحیلم « نیرفآ یداش ؛ ینارهت

 دز حرم رزم هایم دم دز

 یبایغ دیدج ملیف
 یاهملیف هدنزاس ییأایع هل ادع

 زاطخیور رفنهسو هخ رفیک

 ار یاهزات ملیف یشادرگ راک هتفهنیا
 هکدیامنیم زاغآ رایع تکرش یارب

 یدمحا رهچونم نآیلسا شتن رانا
 ملیف و هدننک هیهتو هیترملیف رگیزاب
 «رامشرد .تسایرهاط د راب نارادرپ
 نارگیزابریاسو ملیفنیامان هدنیآ یاه
 دوشیمیرادربملیف داب [مرخرد هک ارنآ

 . دناسر میهاوخ عالطاهب

 ژوریف یجاح یرادربادص
 دیدجل وصحم ژاتتوم مایتااب 8

 زوریفیجاح هب موسوم ملیف انایرآ

 ویدوتسا رد رگید زوردنچات ملیفنیا
 رد دش دهاوخ یرادرنادص راکملیف

 و هدننک هیهت «تسیرانس هک ملیف نیا

 بلیفو زیوابش سابع نآنادرگ راک
 تیم یحرف دیشسج شزادرپ
 زانهمو اللهش«یدیحوت دومسم ,یئاشر

 رقیناشمر « یلبقع هللاتزع ؛ یفسوب

 . دنراد تکرش بوک رس اسرمالعو

 2م دم دم دز

 ! دش نغدق نبن زا

 ملیف لبق لاس هک دازتدواداس ربع (2
 لوفشم نونکامه میدی د وا زا ار «كرحات»
 «نغدق»هپ موسوم شلیفن يمود ندوسهداعآ
 :.دشاییمب تشلدمان «نینژاف ه الق هک

 نامزاسزا تسایلوصحمهک ملیف یيا رد
 یناتساد ساسارپ دازن دواد و مایپ یئاسیم

9 ۳2 

 یفو وزیکنچ « شوگ و گ تساهتحاس شدوخ زا
 «نغدق»یارب دنراد تکرش یلانرمرک اضرو
 دیشمج و تسا یسابع یلع شاهدنک هیهت هک

 و
 :یراب رد یرصتخم

 هدرب یوریاهملیف
 جنگ بیقعت رد لزغ
 1۱ رحروب هتشو دازآ ناد گر ب 

 رد ی ل ۱ ۱ اما هر
 ۱ رشوربخیو ری +دهلباتم ؛یناپمک ِث اجردا رود ههجاوم تیاکح
 یورن ء دنته اههجج ریخ یوربن هزنک رداراود 7 قشثعاب تسا پلاف
 يک نچب یادت 4 ینایوجدوس ۳ .دناقشعنیادن زا زب رگ هار یوجسحرد

 ملیف : یئامیک هتخاس نیا . دنکیم یوریبا یژورب رخآ رد . هعره یاداخدوخنورد و رگیدمهابوقشعاب اض و . دنناوارف لوب ندروآ ردار بود نبا یریگ رغ یور « ملیف
 تسا ریخ

 هراونشج نیمراهچ رد هدننک تک رش

 کلن وم ۰ نسدرف شنارگیز» . دوب نارهت
 2 .دنته یفانب یروپ ؛ دایبیرف زرمارف

 ؛ ایلاتا یامتیس زا .دش رداص ی

 یاههعار رد سکس ,.ژاسم روحم هک رخ ماش

 د هک نچنآ . تنادرم+ نز یناهنپ ثكب 3
 جینج ؟تسدتب زا ی اهملیک و تو تیام و شهاوخلد نزلباتم ۳ : ۱ » ک ** درمص كي یث دریسرس هب ملیف

 هناعشاع یاهدروخ . دونیم تیاعر ۱۳۳/۷۹ تک
 7 ۱ ۳ یو یه .درادرپمیع
 بلاتبا یامنیس یگن.مه لصا زا مه 1 كيفوم - تساملیفیاهمدآ نایم یسکس یرگیداپ (شتته) ششز دریذپیم هک
 1 دوشن ادج وا زا ام د زیمایب

 ی رمیک یچرف .دسریم یرگید نز هپ
 9م وا رخآ ماش تسا یگدروخ
 اهدژآ تشگ ز اب :نریا. هداز ینف تسا یربنق رایهش

 یگدنز دروم رد للاسم هچ رگا دراد نمف نارگیزاب هجوت یاسورب تییونحم 4ب ملیف رب
 هکنیا حوت لباف , دنسه یرگید یاه هیچ یا سا اوت وروز

 یلسورب تاکالپ : ملیف یاهعیلبت رد
 !تساهدش هدز

 تسٍاهراب دنچ یزاسزاب نلا
 اب رعم نیمزرس لاهناسفا درم زا

 ناگدیدعتس یجان هک یدرم . «وروز»

 تاطیشیابب زهرهچ تفای یاهروطسا یاهرهچ ودوب
 5 ورو)  ابلاتنا یامنیس راب نیا

 ایلاتیا ا یاهضرع اب رگید راب ۳

 تن رففم ی مر مینرام رگیزاب هک تسا هدرک قلخ یاهرابود
 هک یگشیمه یهیام "كلي زارکغ ینعب ددرک شتن رگافیا « نولدنلآ » یوسنارق

 نارگبراب .تساهتسلدنآهب تخس ایلانبا یادی ویچود» هتخاس ملیف . دشابم وروز

 ردناو تراونسانیلوا مایف ملیف رگیزاب رگند تسا «یراست

 كل رگ ی او آ میم فر کیف 71 . دشاببم دبتقرکییلناتسا

 منتهبتعجر و تسا یسیدتلاو یلاپک زا ی

 هدنرداک یگرگ. یناپک نیا یاهراک رتثیب هچوت -روم یاهراک هلمج زا ملیف
 زارسفنادناینابینشب و تبحس راتفرگ و تسوخ هدنهدناشن ؛ ملیف . تسا ریک یلراچ
 ملنیا , دوشیم رشبزومآتسهجیتن ردو دریگيم یتعنسهبور هک تسیاهعماجهلاحتسا
 هوجنب یتسید تلاو ینابک یاهراکرد بلغا اب یلراچ یریگرد و دوریم ندش
 هشونهبلصارد هک یراک .تساهدمآ فانخیاهنیننمه هدیدجرصع , تساپون مزینیشام
 «یتلوشخ اهتنم :ددرگبمرب « ندنلكج » یاه مه یلراچ یسایس هاگ رظن لماش
 يافیلقرد . تسا ددنللج یاهراکنتترد دیدج مع رد يلزاچراک . دشابیم

 هنته وب رر«

 تفاطنلوتفولعت هب یتیدتلاو ینایک هدش هتخاس ؛ ار لئاسم هک هرا» یناثخرد زتط .تساهدرک ی رادرسلیف لاش و نارهتربیدنولا
 . دوشیملدب هم هرخسم هب اراکشآ ۱ ملیف نيا .تساهتخاس نتم یقیسوم ناژوراو

 ,دیامنیم شخپ ملیقماح ار

 اعتیس هراتس ۱:6 هراش . .- 4 هحفص ([]

۳ 



 تقیقح ات نابرع

 یئایمیکد وعسم : اب یمب رک دمحا هثحابم

 (لوا یوگتفگ )

 زاغآ رد ]

 ینایمیک یاهفرح ید .اباهناهب :یرآ دشاب وگنفگ نیاربذپلد یهاهب دناونمو تناوتم «لرت»
 ۰ تسیلاجم ر مه هاوخبلد ؛ ندربس شیاههتفگ هب لد و شن

 . اشس رد و هصف رد رمک زد . میتفر و مچ هار شاه دنانوگرهش تولخ رد . متشن یئایمکاب

 هجره و طظفاح و یولوم زا , ولماخ زا و ميتفگاک رول زا .میدزهسرب ابریلو هناتشاع .میدر ه رب

 نم مکتسد اما منادیمس اروا . میدمآ كيدزن كلرتشم یهطاتكيب . میتفر رتشبب4۲ هچره و میتفگ رتخد هک
 یامنس .ممدرع اب نم > : تفگ هکیتقو .میمهفیمار شفرح. میتسه یراج دادننا كي رد هک متسلاد
 اب ۰ تفگ هک هجنآ شریذبردمدادن هاردوخب دیدرت ی یاهلئنحل . « تسم درع یهثسه فنو ,نم
 ام متفگ . دز هدیسهک هاگنآ . متفگ رخآ رد . میدوبن هتسخ .میدیسر حص هبو عیدمآ بشر زا مه

 و دو هد مداد . دشابن بان یامنسهک دنچ ج . میاوت یاهنزوگ و كلاخ یاسس حاحم
 هار سه اهواگ هلگ  رگید هک مدبد دندروآموجهاهواگ و تفر حلاص هکتقوو . مدوب هدرک هبرک حل
 اهمدآ : رعش رسرب یناهفرح . تسنامبم لددرد هب مشی . متفگ رابب یاهفرح . ماهبش ادج ... متس
 یلاج زا دیابع.تساوخ.مهیعورش هلعاز ء بات زاب یار یلاهفرح و دنا تولخ رد یناهفرح .... شیاهبنف و

 9 ؟ اب طابترایب رهاظ رد دیاش هاگ . دریگیم رف اریرایب توت : اهف رح نیا بیدرک و ميدزگ ی مزاغآ
 3 .. تسامنیس :زاوج رد نانچمه « اب اس

 هکی زین هو لگنچره - . دیطیم شرد# هدونعج و هدوبهچ نایاهمت هکنپااپ و .,نک  یاریتساهنانایودب  یوخ نام بس هاب « معیف رد»تسا «۵ رف» اس .لماعننا یرعشیا :دنکبدپابادرف هک یگتج یار دودحمع م اهنلیق اب ارزبس موهفم مهاوخیم ریاپتیمهاهک هچنآ .شادم ورد : .تسا دنا لماوع . زیلس نیا یوس رگید و تبا «دشودپم ار شرپم هک ی م یار شآءاچ  .منزسفرح هدرتک و یوم نم [ د تیسا هکهچن ری نیا 1 ۳ اهزیتسننایمافن یوسکی ۰ تسوت یار زبتس :دهدیم لیکس ربتس ار یقرش « زیچ هچ دیلا ر» زیتس تسیتفابیلکشره_ «یرزاسم یتح و بق یاهلیف یاینب یهته « زبتس» :رطاخ گاز دما هتس هک :دیسیم .«نودلخ دشاب « زیتس » دناوتیم یشاقن*اهرتا زا یرایپ رد ینوکیم نآ نیزامه .تسیئآ ناشاشکاو و . یصاع نیا» 0۳ هب دشکداگن .تساعمیآ هد هچانتسننپا سس هک تسمه کسی ا رتهک .یریک ۱ .هس . ی یک رد ودنالمحتیب ,تسیل نائاتوکس و نوکس رایتدن ادج زینس هکریوکپمعاوخیبنم . .تسصم دوح نیا دن ۵ ۰ بیکدنزدوخ . زیچهدهزا شیپ تیفرظوسرا رفیباکی نعب.دوریع نانآ رب هک تنم یاهنکع ریتستفرگ یمیآژاار زی یرح نا ٩ تهاگآ _ یتیعبلاف رد تساهمدآ یگهدنزیس یوخ لواسسع زیتس هک یتمه یدب ینکیم ادیپ .یلکشچهب تسیمدآ هاگآ-وح و ءاگآدوح بوخان یلدا یاهمدآ یهریمخرد هکاپ با یزد راکفآو نعور بوت یاه نلم یایمایق یارب هماانت یاهنوک لاح مس و یوطیف نم دنکیهینوسپآ. ؟هوشیم نباعر .امهب هنوز هاگآدوخرا یحب .دلیزاهک هچنآ+ سنضخن هاگن رد
 یا ین و المال و: تنه دولآنوخ هکیحن+ اب افیق» ون کا هم گه -قرح . هلاوخ. نمرکیلت ءار ءاوع :ندرک ینس وان زوک رد» و راصتنا ۰ نیدعت یاهنوگی

 هکنیاو یکادیاو_تمرخ یلاوئیم روطچ رج - دهب اهآ هپ تشمو یفنح شژرا ونءاگآدوخانای.اگآدوخزا وت یاهمدآزیتم  :ملیفیاربتسیلا رجاو حر دایآ زبنس يا هکدپاونهینک فن تفاریفمپ .. ندوپ هدنز هکیسچ رس هب هنیلا - یلزیم بجر تنگ .شاماستفاسح-یاربیتح و او «لزغو لک آشاد رد »دزد و ریو : یضپ منبدنايم نآهب م هک تسیرپنس م یاهلیف رب ی وآ ممینیف زا زا یارسیپءاوخ .شنارگفتدب ندادالج یا رم .شوحاب سا و. «گئاخ» رد رامعتنا 0
 امنیس هراتس 6(۱ هرادش بس ۰ هحفص 0



 لسصعف . تسازپتس لصا .تاوخ , یعاوخب
 .تسا زیتس لوا

 زسیتس یاضععیهاوخب هکنیایتنک 8
 نس تسازیتس یگدنز دوخ الصا و دهدیم

 تدرکی گهاز و نتساوخ نیا یارب میوگمه
 لسماوع نياهک دشریگر د یلماوع اب دپابیم
 هبدرفزا :.انکی مادی لوحت وت یاهملیف رد

 شوخ نورد هب و هعماچ
 ماهتخاس رتشیپ نیزاهک ار هچنآ نم [0]

 نونکامهکار هچنآنم .مرادن دایپ افیقد

 اضر دادیمتنم . مروآ یحدایب منکنم 6

 هچ یروتوم

 سا هاتوک

 شاتساوخ اب نم
۲ 

۱177۳۲۱۷۳۳5 
 ی ریگ زدهچ تسا بسا هک

 دناوتیم هزادناهچ ۲ یرگردنیا و. دراد
 اردوخنهاوخبهکد نابند رک یگدنز وا یاری

 دنک تباث

 یزیچشیپ زا مرطاخ رد , کیم هکنیا

 .:هسنل مشابهدرپدایژا یلکپ هکنیا هن «هدنامن

 طباوراپار ماهنطاع نم هک ميوگي مهاوخیم

 جان یط رد نم . ماهدرب دابزا مدوخ
 هاب ماهتشادهک اریئا قثع ,اهملیف نیا

 یزابارم شاههزاپفگ یلاهملیف , مدروآیم
 تیزاب نآ ؛ داد یزاب | رم شیاه رکف «داد

 دناوتیمبا, مداد ار مدوخ «مدوخ هک یناه

 هاگچیه نیا یارب,دشابیژودناهبرحت طتف
 - هسزاینزاهک مسرپ یدحس منکیمل رکف

 حبسره «نم یهظحلره .متفیبرود ۰ هبرجت
 مصهاظ رد.تسا هب تكينم رصعرهونم
 یستوافت مژورید رصع اب نم ژورما رسع
 هک تسیا تسزال هک هجچنآ اعا .دزادن

 قاقتا رصعرد هک منکس رکف مياههظحلهب نم
 ء دتفا مع

 نآ.تسم یگدنز رد نالا هک یقافتا

 ,هبرحعهکنپا یارب .دوب شیپ لاس هک تیپ

 تنامصژ یریگلفاغ هب جن . تین قافتا

 ارهظحل نیانم . شدرخ عوقو هظحل رد
 منززیم یرح مدوخ اب نم .منکیم ریگلفاغ
 مدوسنخاب نم . مراد وگم هکب مدوخ اب حرم

 . منکیم باوج و لاو
 , مزاسیعملیف موشیع راکس یتقو نم

 هتسخ» ,گنسخ دوخزا,ند ک هبرجت زا یتقو,
 . مزاسیم ملیف مدخ

 هک مش «اگآ ردقنآ مناوتیمن نح
 ردقنآ مناوتیم نم . منیبهب ار زیچ همه

 بیممد وخ ار ژیچ هچ منيپهب هک مشاب هاگآ
 فرسح ,لوا یلهو رد تسنکمم نیا ,منیب
 لسما زد اما .دشاب ی داهاوخدوخ الماک

 - یم مریگرد هک تسا مشاوتم ناچ نآ
 نیاهم دنکیم ریگرد منوخاب ارم . دنک

 هثیسه و منامب گرزب هثیمه هک . هطساو
 :هک مناس کرزپ رظن نآ زا ... منامب هچب
 یامهدباش .دنتسین نم ملیف نم یاهملیف
 . دشابنم ملیف ۱ یلصف اهنت ءاهنآ

 منکی م ءاگن هناکدوک هک ی اگنه یلد

 .ماهدزفرح . ماهدرک راک نم »هک منیبیم
 یاه هلفحن فرح . ماهدزا رمدوخ فرح نم

 « نیازاشیپلاس ۸ نم . ماهتفگ ار مدوخ
 هاگت یرکسد روج,یروتوم انرهپ
 ار نآ هرابود مهاوخب رگا الاح . مدرکیم
 كينمیا بیا .... منک ین هاگنروطعآمزاپ
 هل بینامداش نیا ,راسرد و . تسیناساخ

 مراذگیم اریرارقیبنیا رم . تس یرارقیپ
 یگدنزرارقیب همهرباءهنا و هک یاهطحل رب
 مزاب ملیف مناوتس رم هک تساجنیا ,ونک

 ,کفردقتیم .دب ۱ نخ ملیف ميوکبمن

 مزاب ملیف مناوتیسک متکيم

 عوقوو یاهلیرد یتیم 8
 یاصض منآ یگهدنزیت ؛ییردو دبابیم

 هانسگي ع زورن هدیشچ تبصعم و هدیدملظ

 هطقن «هعجاف .دزاسم هعجاف ماجرف رد

 ویداشالوصا ,تسوت یاهمدآ تشونرس .منخ
 یاهنحل و ایدوز ؛ تباهراک رد یلامداخ

 باب ..ابآیم هناخهب یداخ اب رصیق ؛دنته

 هشناخ لها یامه یا م ,دراذگیم طابح
 ننا دهبیاهلفحل + ابا سا هدروآ تاغوب

 دوشیم متابهب ادب رصیق ینامداخ

 .وصضح زاسپ تسیس+ 4 يزاغآ یامن
 یخلتننا .دماجنایم یزی گ هب , « مالغ »

 اف ره هکاب د ریگ,رم هبام تاینیید را
 ؟هعجاف شیاملهبندیسر یا رب تسیدیهمت

 تنگ همجاف زا 0 ۳ مس

 ,دلاخرد

 ایب.درب+ اسهدایه ,دوب شیپ لاس ۲۵ .دمآ

 ۱ ارهاوخ .؛رداع ,ردپ هک مروآیم

 بوک م یگدلز یکچوک یهناخرد نم و
 هناخ قرب لپ . دوب هدش تکشرو مردپ

 بوخ . ميدوبهتخادربت ار

 سجس راک ام و .و:بورغهک تسا

 نی ودوبناتسز.طایخب هریخموب هتش
 یاپردام  مردپ هک مراد رطاخب , میتشاد

 هدیزهگنر .دوب نامآرک ...۳رک هک « وتلاپ
 هکدادن تیمهاالسا دیدیمن اي دیدیمارم دوب

 اب دوب هتشن زدپالاپ

 ميابیمأراهنآ و ما؛تشن ءرجنپ پاق رد نم

 هتکشرو. .تسا بارخ شضوهک تفگ مرداىب

 میشر رف ميراديج هک تفگیم و
 هلناع .میدوب هتخرفار روخ دردب هشالا

 یگنردرژیمیدق یویدار یاهچیلاق .یلاقدوب

 بارضم راچ یبوجصم یطترم ميتشاد

 تسا

 یشاچ هک تفرمردام تخا ونیم ار دوخ

 یسرسک یورا» شرس مردپ . درواپپ
 یلاسصا.دزرلیم ّشاههناهک مد .تشادگ

 ناضجیح ین وححم دنکیم هیرگ مدرک

 یروطنبا ار هرم هبرگ ,یم
 دساب مدیمهف هکدون ماگنه نآ زا

 اردرم هی رگتیاعریلیخم ۰ مرواییرد لوپ
 یکتانآهن دنکیمهیرگ ید رمیتفو , متکیم
 یکتخورفا ربنآهنودمآیم شیاهمشچزاهک تسا
 فک ی م یصط هبیار ناهرهچ هک تسا

 منکیمساسحا نم دنکبم «برگ یدرم یتقو
 هدرگ .دنکی م هبرگ شلف . دتبایم نامز

 مردبهب رگ ابنم.درادقرف ,منبخنز هبرگابدرم
 یدرص یتقو یپنیزا . متخانش ار هعجاف
 شیاههناناب طقف .دنکیم هب رگ یاهیلمف رد

 ۱۰ دنکیم هیرگ
 .دوبمه

 یارب تسیدیهمت تیاهلیف یخلت یتفک
 هکجچآ «رایردنم نیپ ؟همجافهپندیسر
 نم.مزاذگیم هازآار دوخ منک رکف دیای

 لگرزب نانچنآ هن.مرادیکچوک یاههبرجت
 مشاب هتشاد یگرزب یاه یاعدا هک
 رکن مارب هدش هشخا : پوچ راهچ هب

 ب و م,ونپ سکع مهاوخسم یتقو . منکیمن
 هدیوگسدچرنه خیرات هکناو میونب یزیچ
 معیلکت نمو هراد يفرح هح یساتث همماج
 دسی اشنیا . دشتسین سم هباوا رکف , تسیچ
 باتکاو هملاطم , دنشاب ,نم یدمب یاهرکف

 هک هچنآ یلو دنسریم ,رم دایرف هب ادعب
 كچوکی اهانسنیمه ؛ تنه لوا هایرف
 نم یگدشزرد هک دنتسه اه هبرحت

 ۲ _ت

 تخا ونیم

 ماءهدید

 صیقرد تص لزغ رب

 اهن  دی !هتخایم ! رم

 ماهتنارت اهنآاب

 هاگن ار اه هبرجت نیاریم میایب راک

 رو نس نازبزع اب اههب جت نیا . ماهدرک

 .دناهد رک ر ادا و هب رگ هب | رم ادا زیرع . .دناهتفر

 ۰ دناهدا دلو عیم دناهداد هوس

 هیلرا هتسع هک ی زیج دناهد و روراپ

 امب و دحسه اهنیا , نیک رکف یاربتسنم
۹" ۹ ِ 

 میرادنیه یون سکعآر ینمسا ال اح رب وصت

 مرادخیم یسیونیکعنیا تب رکفار یشمسا
 "ث رحت هلعقن نم یا رب اهن" می هیچ ره ۳ ِ ۱ ۰

 یاهمدآن یمک رد هک یاههجاش اب

 تسا هتسشنون

 هتخاشان یاهعجاف زا هکننا ینهب ؟ تسیل

 یتسهیا اعجاف راظتتنا مشچ هنیمه و یسا رهیم

 ء دفابوت ییمک رد یهدیم ناکما هک
 مدآ 0

 کیم یفرفس دسریم

 تدوخ تشحو زا یرسعت ,

 یتادیل«الاو» هب هکیماک :م

 ردنا وخ زاهک یئالا هاب

 - دهدیم مدآ هبگنه رف

 یهدب .گالاو هب نت یریزگان هکنيا اب و
 راچان +۰۲ هکنیا یو. منکیم دیکات نم

 رگا , دشاب الاو مقاوم یتسپ هک دونیم
 روصترد همجاف نیا تسمه نم ملیف رد هعجاف

 یالاب هعحاف هک یمدآ تفاد و تخاس  تسا

 ار هعجاف هک تسوتفادو تخاس ۰« درادرس

 یلنالاو هب نانجنآ + دریدبیم دوخب

 هب حالططاب نانجنآ و هدیسر تبولواو

 یل وعم, شنا ربهعجافهک هدسرادخ شوگ تشپ

 مينکىم «اگن هکاع .تسا هنکمه هلئس نیرت

 ,تسیگداز كلي هن گو مينبنیم هعجاف ! رنآ

 انز دوشم + كئاسمرد یمدآ اج كي رد

 دوشیمتسا هدوهییوثعیمد3 احکی یروتوم
 «یئالاو» یفابلایخ رگید یاج

 یساوردور اجكيو , «لک [2اد»هدوخیم دراد

 . ٍلزغ دوشیم ان ذ هک تسیئالاو زا

 یاهملیف ر: هک یاهعجاف م؟یمرکف نم

 اج ٍچییه هب تهک یئاهیخلت و ته نم
 , فنراد ینایو ثعاب هن . هوشیمن طوبرم

 تسیسیوت مارد لوساهن . ته یگتتخاس هن

 زا منکم یمس نم . دزایم ار اهنآ هک

 لکشرکاادعپ . دنناپ رو» «راجا» تیاعر
 دیابیم اههمجاف نیا ت هیگنهرف تسرد

 یلو .دنوثییون ,سکع , بوش هدایپ نآرد
 یکتفشآ: تسا همجاد هیلم تاذ رد هک هچنآ

 افج هکیدیدهت هب تسن تساهسآ یودی

 تروسب تدهت نیا گا و . درنگیم اهنآ زا
 یصتآ نیا نگدنز یو فلتخم یاه

 هعسجاف زا رگید وا دشاب راذگ ریثات
 .دوشيمشایگدنز وزج همجاف .دسا رهیمن

 هب نم یاهیلیف هعجاف هت یتنلک 8
 تباعر درادن می رم اچ چیه

 ته اضا . تیلمه یسیوتمارد_لوصا
 دیدش» رااعجاف» _اماوعتناهبلیف رد مدتعم

 , تسا

 : نا هیلوا ؛لکد رب ملک 07
 «ثنهرف ادعپ اما .دنرادن زابیس و ثعاپ

 او « دراذگب نیئات دنا وتیم یسونسکع +
 یام هتناد زا یلخ . يژاسزاب رد الوسا

 یهلهو رب هک هچنآ. دحسم لکش اهنآهب مدآ

 .متفک هک ت سینا .تسا هن.ح تروسب لوا

 نيا, یوریع هار نانایخ ,د , دنقافنا اهنبا

 ناتبا رددیراد یراک . دام نانیارپ قاغتا
 قاغتا نانبارب .دشان قئاع دنفایم قنات

 ۳۸ هحفس رد هیقپ

 ,ين اهد ون میس

 هب رگ ,یکد وک
 مدید ار مردپ
 ..متخانشا رهعح



 وبدار یاه همان رد تسا لاس تشه تفهدودح هک اجنآ زا , ارصتخم

 ینوبزیولت یوش كيو هدرک یریهرپامسه ارسخا و منزبم ملف ین ریو
 داب نآ زا نانیطا | هک هدش یاهما دا.هتفلاخم ماعت مغربلع هک ماهتخاس
 هجبتتمنکبع رکف هک ماهدیدرگ یورابور و زیونتلخاد رد ینااساب . منکيم
 شندرکناونع نم رنو رگاشامت فا: ددرگیمرب میاتس شندرک حرطم
 هچ) تاداریا زایضس عفرو دشاب هیشمدناوتیم ( دشاب یناونش شوگ رگا)

 یاسها ر عضو دوهرد دناونع (اسوراب نادمره اب نادنمراک حاعسرد

 اسخو نم 4 ددرگسرب ميتتس شفانندوشنینچ رگا هک .دشام رثوم یتویزیوات
 وهنیه,نلوئسم هک ميراودیا و ميتهنویزبولت نمه یرتشمو رگ اشامت هک
 ات دنهدب باوج ابب تشاد ناکنا رگا« ندش روخلد یاجب اهلاو لاح هبهرد

 یاج لفادح « دوبن یلوگخسابن اکمارگاومینکپاج دوخ گددنناوخ یاب
 . .دنژادرن بن تاداربا عفره امزاندشریگلد

 یهللادبع قداص : زا

 رد هتسوبیک تسیا نامرارف هکساوگ

 ملقب تسد ینویریولت یاه همانرب فارلا
 زا زین ویدار هک اجنآ زا نکیلو « میرب

 هعبج حیص یاههمانربو تسینادج نویزپولت
 هدنوش زا كخالبو هتفاب هعیرا تاهج كانبا هک

 . مينکفایم یرلفن زین نآهب تسین ادج

 شخب «هتنه ناعیرا» هشلگ هعج زور

 بوخ رای و بوخ یارجا یاوس هک دش
 تشادن هارمهب یرگید زیچ یرذو رهچونم
 دحبمب وخراکسه درواتسد زا ملش فساتم هک
 دکیهچ هیا رب نیارد مئادیمن هک یناروپ

 ددرگیمدیق همانرب هدسبون ناوعب شان هک

 یا رگید هدنبون زا روصقن 04۴ هنلاو

 زی هدازپیمح ایروپ بیح ترعویک همانرت
 زین هعانرب ناگشیپرنه سابل رد ایوگ هک
 .تسیل شابغا لباق , هدو

 كيمتيرتاعطعق یرسکی ار هتفه ناععرا
 یزیچ ره ارچ ممهنیمل نم هک هداد لیکشت

 مرف یادف اوتحم هلصافالب دونم كثایتر

 تراچاعف یلویدار بلطم كيزاو ددرگیم

 یاقآ ایآ .دنامیم یاجب یلدیلدو هراقنوزاس

 یاه هتشو لرتنک لوئسم هک یمساف ینهم
 اهنمننا ادمع تسا هعهج حیص یاهدمان رب

 !!تسا تقو یمک لیلدباب دریگیم هدیدن ار
 یاه هیانرب دادعت4 ۲ الاح . لاح ره

 یرورض نم رب هدخ ات راهچ هحح حس
 یاهمانر رگاودوشب یرتشیب لرتنک هک تسا
 , شخپ لودج دوجو فرص هب تسا رارق
 نتفگ یارب یفرح هکبلاح رد) دون شخپ

 1 «ناتسبات» هناهب هب راشفا بی رق یظفاحادخ| لزغ 9

 آ نازوو ناگلجبا یلاتسبات مرگامرگ رده تسین رتدب نيازا يملظ چیه ریتح رظب
 | هکفپ ورلوک هنوگر هی اج .تسناونیم هک ارام بوخ یابند و هعورم یاقآ نوچ نلاههمان رب
 لیلصت «دنشاب زادگناج یامرگ نیا ریگ و اج ,دوخید رس اب و دنن رب |. « ,نشیدناک را ۰ و

 ! دیامت
 یرادگ یهاگ هک ميدییفو درک هدمرش ارام ناتنطل !دازآ نامرهم و صالخ نامناج

 هکاریهام هسو دیهدیم نامرجز لا -زا» اسمی تینهدنیاپ نانفلنل ارچ یلو : هیتسه نامرکلب
 1 دمتکیم نامشوگ و رسهب شزاون تسد.میرادنفاطعلا نیاب یزایلو میتسين هناخرد ۱

 رب یلافف ومآ وبل ربیا هی روش( هنشاک به تک تسب راثفا بیرقاب منخس یور

 ۱ تفر هرخالاب دون نا رگ راب رگاهک تفرو دناوخ ار یلظفاحادح ررغ؛ نایز ۱

 یاههلا, نتفر لاح رد شیب هتفه ود یکیر ۴۱ هک تسن هلوبرم یافآ اب منخس یور
 رگامه وا .داهنیم كرابم بیجدب یرت نالک لوپ لتحیو دون رتهب دنامیم رک ۲ تشلد یلاهپ

 1۳ هحفص رد هش

 اعبس هراتس ۱4۸ هرامت سم

 رگید یاههورگ زاو دوشن شخپ بخ (درادن
 ودارو اش هکننا نم .دهاوخب همان رت

 و لاور رد مادک ره زین زودو تخودو
 ادخزاپ) هد تخا ونکی اعقاو شدوخ بلاق

 یع القا هک دررمای ار زودو تخود ردپ

 ممیاهمارب رگاو!( دنکبم ار شدوخ
 هزاتو «ون« زیچ ثاب لابندب ميها وخب هععج

 غارب مینا وتیم طقف رضاح لاح رد مدرگب

 دهن ناثن شییو مک هک میورب رازاب هعمج
 زجر مامت ابو تسا دازخرف هیناج همه شالن
 نیا یاه هما را فارطا رد هک یناهیناوخ
 لفادحوون زیچ كب هثمه, دونب دآ

 :ددوخیم مشچبشیاهاما ربرد ون یارجا كي
 174 ۳ تنگ ناوتیم فبات اب هکیلاح رد

 دانیم هک یامانرب اهت رخاوا نه ات
 9 بلاج هداعلاقوف همانرب كيد اونعب نآ
 طابخ راک دودو تخود همان رب درب مان «رپ»

 عریلع) رضاح لاح رد هکد وی هاب

 ۵ هثیمه یئان طایخ هک یلاه نیلوئس
 دد هک دوریم (دنکیم سح شراک دروم

 زارق هسج حیم هاه همانرب رگید فیدر
 دشابن یاهزات زیچرگ هضرع لاملابو دریگ
 هب لقاال ءانوع هراثا نیا میراودیما هک

 شلمان رن لاحب یرکفو دروخبرب یشاب طایخ
 و۳ شتاناکما اعقاو دنکبم رکف رگاو دنکن
 دقاوتیمت یرگید تلع نیا زجب هک) تسا
 مهام هجیتر دات دها وخب رتشیب (دشاب هتشاد

 و رتشیب «تسوا تبون هک یلاهدمج رد

 ۱ يوتنب رته



 ندوب «قیدص» هشوگ بع

 !..... تسا نیمه

 وخنویزیولتیوت تمگ یم یعیرظ
 متعش سرمه رنه لها تسنب یئاهلوپ
 دنشا.برثه لها رگااعقاو رنه لها

 اتنکیل «تسا اهنیا زا
 نالک لوپ همهنیامیاهدی» مشچبهک احتآ

 هکلپ هتفرن رنه لها پیج هب اهنته

 رد مادنا كزان یاهرپ وهآ نوچسه
 هداتفا هدنرد یاهکر ک لاگنج

 تفگو درک شرت رویزم فیرظ
 راقآ دمص بانح یئوگب یهاوخمم ینعب

 هیرعلایرسمناخ یسش و ناج هطوبرم
 ؟ دنتسین رثه لها زا

 . دزرماییار تردپ ادخ : متنک

 ی وتب میتشاد هک وگب ارام
 ۱ «فیرظ»

 یکیهک مرادربخ : مدرک هفاضاو
 ایوگ هک نویزیولت یاه همانرب زا

 بوخ هدنیوگ زا تسا یدیدج هتبام

 زیورپ « نویزیولت ویدار هتباسرپو
 ار هقبام نیا هک هدرک توعد زداهب

 لابقرد یلکیم رکفوت یلو . دنک !رجا
 رادفقم هچ وا هب هتام نیا یارحا

 ٩ دناهدرک داهنشیپ درمتس

 رتنس ناثدجح

 رداهب زیور

 اب :تفگو هز یدخبل فیرظ
 یاهتفهو نموت رازهجنپ یش دزمتس
 اقآ دمسو هطوبره هپ هک ینعوت نالف
 نیاهب دبال + دندادیم هریغو هریغو
 فس یاهمانرب دنتسا وخیم رداهب یاقآ
 فرطامتح هکدنهدب نموت رازه راهچ

 9 هدرک لوت

 ؟نسموت رازه راهچمس : متنک
 (۳ هحفص رد هش

 یننا رب ادا رمه

 !«اکنازوب ودنال»

 ینایلاتب ادا زمه
 یدیشر روصنم

 « لابتوف فورعم نابهزاورد # ۱
 اکنا زویودنال اب تهابش رطاخب
 هلش یدابز یاهرسدرد راچد
 ! تسا

 تهابث هجوتمجبه لاحبا یتسار 07
 هژاورد  یدیشرروسنم» هدننک هرمج

 هاگناژوپودنال» و حاتو یلم ممت ناب
 هب رگا ؟ دیاهدش یئیلاتپا هشیپرمج
 تاقباسم ننیدب و فب راد هقارلع لاتوف

 هدشتهایش نیا هجوتم امتح دیوریم

 اریزمچ دیاهدنن هحوت» مه رگاو دیآ

 ردار اسبش ام نوچ دیاهدادن تسزا

 1 مر انگیم ناب رج

 هاگنودنپا یکع هب کیدراب كاپ

 ولقود ردار ود راگنا یتسارب . دینک
 ار

 عورش اکنازوبمدنال زا لوا
 هثیپ رته كي لاح رهب هک مينکیع
 هب دورو یادتبا ر» وا , تسامنیب
 درک یمتک رش مرادی رد امنیس

 نیا دنکرکقراان هدش تعاب اه شن شیاهنیف : یکپ رد هک نیا ات
 تفرگ هنهعهب | حولهئاس یتاهداب

 تردق» رطاخعب رهشب دورو اب هک
 یرهش نایور ابیز «وت «۱ ینامسج
 فیرحهنت كب و درک بلج هوخم ار
 ادشاه نآ همح

 رباس و ایلاتیا رد نانچ ملیف نیا
 لی هک تفرگ را قهجوتدروم اهرونک
 .دژا رس وا یوس هی ار تاداهنیب

 شاینانیپرب شنن نی گنا و درک

 مامت نونک ات نامز نآ زا . دروخ

 هتفر شیپ ۳ ج د وا یاهملیق

 هدشو ور لامقتسا اب زین رگمهو تسا

 نوور ؛ ي؛اتتتسا دم . دنا

 اهتشارپ نز ؛ یلیمس جاودزا « وررپ
 نز هدقع «متحتس ءاهتشا مکدزم و

 تسوایاهملمف هلمج رب .....۰ ( نتشادن
 هداس یدرم رگشیامت اهنآ هیه هک

 رهاظ یشابیز زا «یب و حول
 رب اه نز سپ زا بوخ هک دندوب
 ۱ دمایم

 دیوشس » ژااما

 «اکنازوب هدنال» اب شتح اوا هک

 دید هک تفاع اما دوب روم رخ

 تلاوقح نتف ریدپزح تی یاءهراچ
 نزایم رد اکنازو ودنالهکوسهتلاو

 تابش

 ۱ هراذگیم لات مح وا تیعقوم رد

 یراجاعآدلوتم و هلا. ۲۸ یدیشر
 اماتسا بونج زمخ لابتوف هلمخ زا

 یار رم وجم یرایب ,نوج
 بس تحتباپ س تف رپ

 یکاخ طه یکچچزا
 یتدم . دیودیم بوت .لابلد شرهش

 زایپ ۰ دزپوت رهذمرخ نیهاش ردار
 ردو تش ژاب شرهش هب «رابود یتدع

 یادمشرروس»

 «یدیشرروصنمو»«اکناژوب ودنال»

 !تافدسم ر رد

 جات درک یزاب یراحاغآ نهان

 مهید و نآرهت ییلوپحرپ + نادابا
 رد تبقاع و دندوب وا یدعب یاههناح

 هیاسریژ رد ار یتادم . سر

 یرپمس یزاجح رسا...ش رزب یاتبح

 زیربل شربص هساک هرخالاب یلو درک

 لاس اصآا .دینک راک ار دوخودش

 ماح یاهیزابزا یک رد هک هتعذک

 زا هلج دنچ یزادح . دمنمح تخت

 یرزادافو تلصخ وا ؛ دش مو رحم ی زاب

 هژاورد زا تسارح و !د نانار دوخ
 نتسویاب و تفرک ءدهع هب ار جات

 تارا ارد لک 2 یردح
 ینهاگشاب كي هرامش ناب هزاورد

ِ 

 راپیس زا شیب «یدیتر روصع»
 رد هزاوسه و هدرک یزاب یلم میت رد
 هتئادرب ماک یزاجح شیقر راک
 هب د لبق لا دنچ اما تسا

 تی ؛ یلم مم هتباسم ِ

 ار هژاورد زا تلنافح هک وا , یلامش
 و تراج نانچ دوپ عتفرگ مدهع هب
 ناباپ ربمک دای نان یکتخنک دوخ زا
 نآ زاار «یلم عاحش» ناونع یراب

 تاباختتا رد اریخا وا تخاس دوخ

 ۳۵ هحفص رد هیقب

 اعتس هزاتس - ۱۵4 هرامش - ۱۳ هحفص 0



 درسا وج درد دو نیار 0

 یاههژوس نیرتجیار زا یکی ۰ یسلگنا
 راسب هچ و تسا هدوناهج یاننس
 یدربناوجواهیروالد زا هک یلاه ملف
 هدش هتخاس یلائانب رب هیلاوخ یا ياه

 یاهملبف یرس هک تفگ دونیم و تسا

 راهچ_س یکدوکبت ارطاخ اب دوهنبار

 .تسا هدش نیجع ناهج وراتنیس لسن
 نیاریگدنر هناتشاع هبنج رابنبا

 یللعلانی راتسا رپوس ود تکرش اب ,دوه
 ملیفهژوس روبه یردا و یرناک نوش

 یلیطت ردوت سا دوویلاه یامنس دیدج
 امنیسهباز نروپه یردوا هک تسا یملیف

 3 ظ
 رگیدیللملانیب سانشرس هشیپرنه دنچ و«نوش» رانک رد ات تسا هدنادرگ زاب

 .دنک شتن ءافیا نمدلوگ زمیجهتخاس نیرخآ رد نوسالبو لوکینو« واشتربار : سر اه دراجبر نوچ

 رک و

 ردند ورامیل

 !ت

 هاگر ذگ» رد

 4 ردناساک

۰ 
 دنمرسه ههلا نیا ؛ نرولایفوس []

 رد لاس یاهلاصک , یللملانس یامنیس
 ملیف :تسا هدنام رادپاپ ناهج یامنیس

 ؛ شیامش زا لبق هک ار دوخ یلاحنج

 ناسانشراک و ناتسود امنیس زا یرایس
 دناسز ناب اپ هب تسا هدرک بلج دوخب ار

 رگبد نوچ , اردنالک هاگرتک

 الا نیا رد«نرولایفوس» یاهمل
 تسایملیف « داتفه ههدو ٩۰ ههد رخاوا»

 و ایفوس ناشخرد یزاب زا رادروخرب
 زا تخن هلعو رد هک , ۱ریگ یناغساد

 رسبوس» نیا دنب لکشم هتبلس یفاس

 ینارگیزابوتساهتشذگ یللملانیب 4 راتسا
 و سراه دراچیر , رتساکنال ترب نوچ

 ناهجیامیسسونوو نایواج ههلا رگید
 لرتسایل : نیلوت دیزگنپا , رندرلگاوا
 نآیژاس زاب رد الپیلیف ناچ , کر سم
 نارباو سیئوس . ایلاتیا یاهروثک _رع

 داههرک شیهارمح
 هژات ژاسملیف سوتامساک جرج زین

 و تسا هتشاد هدهعب ینانوب هتفای ترهش
 ار نآزا یئاهتمق هک یناک هتفگ هب
 زا یکی اردناساک هاگ رثگ « دانید
 لاس یاهملیف نیرتادصورس رپو نیرته

 .. هو دهاوخ

 ! رگر باتنس هزات لکشم

 یسکس و فورعم هراتس رگر باتس (2
 لکشم ورد راچد اهیگز ات هنارف یادم
 شدزمتسدهک تسیا مهلآ و تسا هدش یلبدج
 وتسا هداد شبا زفا یدایر یلیخ دح ان ار

 هساک قو ناداهشيپ دادعت زا رطاح نسه هب

 ابیزهراتسننا یلا رگن ثعاب نیمه هک هدیدرگ

 هسس رگید راب هک دنادیمن وا هچ دیدرگ

 هکنیااب دهد تبافر دوخ هتشلگ دزد

 اس ناگدنک هیهآ ات دیامن یرادف اپ ردقنآ

 و دنهد قیبطت ار دوخ یو دیدج هزعتسد
 و اه هدسنک هیه مه هک دسریمن دیه چیه

 فیفختناشامیمصت ردیمک رگ راتس دوخ مه
 دهد

 امنیس هزاتس س ۱۸6 هزامش تب

 ملیفینادرگ راک و

 یراکساو روهشم روتکا نیوراع یل [7]

 تیقفومزا سپ یراگ زور هک اکیرمآ یاهسس

 هدزاود«دوچ یلاهملیف زیگناتلگش یراجت
 هب ترد» اه یاهفرح» :«تیسخ دره

 اکیرمآ زور ناگشییربه ننرتبان زا «فده

 یالاب ردزین لاس ود یکی و دو ناهج و

 شوخ اج ناهج زالوپ هتیپرنه هد لودح

 تساهدیئا رگ توکس هب زورما , دون هدرک
 تیلاقح را عافد هب , ملیف رد يزاب یاجب و

 نیرخآ اربز «تسا لوفشم هاگداد رد دوخ

 هاگداد هب وازا هالویرت لکیام» شرمه
 یاهففنو قالا یاضاقتو تسا هدرک تباکش

 , دراد نیگس

 یاهبلفلواناوج لینوا نابار 8
 شور ارسخا یدووبلاه لاتنامیتاس

 رتخد تسود ندرک ادیپ یارب ینیدج
 شور نلا و ؟ تسا هدرک عارتخا

 تسا فلتخم یاهرختسا هب ندرب هانب
 نایوراسز هب یناجم یاش سرت و

 اب ندش تسود یساسا طرش هتبلا ناوج

 مادنا و ءرهچ یلایز «لیئوا» بانج
 الثتررضح صرفق اپورپ رادفرط و تاس

 نوبلبم شش درم ز رحیمیل 1

 و ابیز رسمه نتشاد معریلع یرالد

 مه زونه «زرحیماراف» نوچ یبادج

 یکی زا ونعب و دشجیم ششون ورس

 امنمس رهش گنرز یاهناوژ نود زا
 ؟ دوشیم بأاسج

 تفگ یلفحم رد نبتراع نید 8
 تسا هنفرگ بورشم ال رت هب میمصت هک

 تساهدوم رف تاضافا هنیمز نیا رد
 : هک

 هاگ هب طتف سپ نیازا نم

 هرظتنم ریغ یداش اب و دابز یتحاران

 یاهینامهس ردودش ء مهاوخ یکسو
 زگر ه دراوم ننا زا ریع و . هناتسود

 ساسحا هکنآ رگم« مثونیمن یکسو
 ۱! منک یگنشت

 فورعم هعینع ودراتبزیرب

 یئالب و اربخا ميداوءژورباتجرسهو

 هدیرخ ایلاتیا نیدروجال لحاوسرد

 ناهاوخاوهوناناوجزانآ رد و تسا
 هتکن . دنکیم یئاریذپ شاهلاس ۵

 یکیودرابمناخ هکنآرخ نیا بلاح

 ار یگلاس 6۰ زره هک تسا یلاسود

 تسا هدیدرون رد

 لایرس هثیپرنه نیلورب زعیج 8
 مامتا زا سپ هلحم كخزپ ینویزیولت
 یگدنز هک «درابمول و لنیگ» ملیف

 دزاسل لوراک و ابیگ كرالک همان
 ساسحا تخم : دنکی م ربوصت ار

 زادیلقت اب و تسا هد رک ندو لبیگ
 و هه نوویلاه دیتف ناطلس تاک ر ح
 سا هدرک هفالک ار دوخ نز یتح

1 



 !دنزیم تان ز راب  نفلت رابنیا

 دیفم نمهب ولا 6 باتهز دولوم ولا 69 یئاضر مرک ولا 69 ءناغ نیمیس ولا 9

 دیقم نمهب ولا _ باتهز دولوم ولا # یناضر مرک اضر ولا #

 ؟ .. مناغنمیس مناخ ولا 8
 یلاماتج ٩

 هراتس هلجم ینفلت راگنربخ 8
 اهزور نیا هک میدنربخ « اعنیس
 هراونشج كب رد تک رشیارب ارت دوخ
 ؟., دیدینش امکزا . ینکیم هدامآ زاوآ

 نوتهمناوتمن اریکی نیا هلاو# هدنب [هام زاهراونشج نیا هلب -
 ؟تسارارقهچ زا هیضق لاحرهب مگب ماستزا و دوشیم , ابکشت هنارف رد

 ار لاوسس نیا هک هیشخبیم روشک نیاهییاههدنناوخ زین اهرونک
 هکدیتسه یک یلاعبانج یلو منکیم . دنیآیم

 ٩ .., یناضر مرک یافاولا 8

 دیئامرعب متسه ملوخ
 اهخش یراد رظنرد مدینش

 عورش اریملف و هه

 ؟...باتهز دولوم مناخولا 8

 .دین ام رب متسه مدوخ

 مدزمكنز تلزتمب هکن الا 8

 فرسط وت هرهچ مادک ابهک مسنادیمن
 كسب ابییویدار هدنیوگ كي ,متسه
 ؟...زیگنا رب لاجنج هدنناوخ

 ؟..... زیگنارب لاجنج دیتفگ-
 ؟ هدمآ شیپیاهللش نینچلاسات رگم

 «کروطنامه ! یسرم اقآیا -
 .متسه یکدنزو زاک مرگ رس ینادیم

 روطسب اریخا دیقع یاقآ 8
 ار تایلانیس یاه تیلاعف یسوحم

 تراک نیسیایارب .یلیلد ۰ ,یاهدرک مک

 گنهآ همانرب نیا یارب ابآ 8
 ای قییرت هدمآ وای

 تقو مامت اهگنهآ نیا هلب ا

 . دناهدرکر پ زین ارم |
 نامهتلع هلئسم نبا مه دباش 8 1

 هتشاذگ یلبنت ار شسا هک دئاب یزیچ
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 ؟..دیاهدرک چمپ لاوئس ارم
 ,ءامنس هراتس هلجم راگنربخ 8
 یفرصمار مدوخ تفر مداب هکنیا ح

 یملیف درومرد لاحرهب ,,هلب -

 هبیعطق مممحت زوته تفر شرکذ هک

 هلحرمردالعفنوچ ماهتفرگن تروسنآ
 دسربهجیتتهب هچنانچ تسا یسرربو رکف

 ۱ ۲... یراد و یگدنوگ بانهزمناخ 8
 ودتسد كباب نمرظنزا یگدنناوخ
 یرادن رظنرد ابآ تسانتشادرب هناودنه

 یگدنناوخهنیمزرد رتشبیاه تیلاعفاب
 ؟...یراذگب رانک ار یگدنیوگ

 تسود یلیخار یگدنیوگ نمس
 دایزراک نياماجنا منک یم رکف . مراد

 یاهمطل نونک ات نوچ دشابل تسرد مه
 ۰ هدزنمراکب تروص نآ

 ران ردنوچ :هلپ مک یم رکف -

 میاهشتا شرپذپ ردنیا زا دعب مراد
 نوج مهد یرخب یرتس ساوسو
 یزابزا مهمدوخ دیهاوخب ار شتسار
 ماهدش هتسخ اهلیف یشعب رد

 هلئسمنبااب تیلعافاب هک وتو
 اراه شتنناارچ یب يک یم هراشا
 انچتحپ شدوخیا ...لاو - هکملوگب ایرد زا بوخ 8 مراذگیم نایرجردار امش امتح عوضومنیا ژا مهمدوخ اقافتا 1...یربذپم

 اتم یه ۱۷ مت عقب رک نا هک یئوگب تسا نکنم دایزراک هک دینک لوبق یلو

 و قوم و و تک ات ور یاهتساک لب 7 زا اریخا ۳ رفکیم جا هب ار مدآ مه ن
 و یگدنز ترور هک میئوگب ردق و همه قوت ی هک مدبنش مه یاهعباش یتسار 9
 رگاشامت نهذ رد مسا ندنام لقادح رج دیسرب نم زاْقب ,یراد زی یکرادم هتخر یزابیلامنیسملیف كيرد تسا

 نمیلودوش یلاتسدوخ رب لمحتسا نکمم

 یارازادس ار لامش مدرع تبحم

۳ 
 . دوب «رطاخزا راشرس نم یارب

 ردهکنیار طاخب .....هداس یلیخ -
 یفیلکتالب كيرد اهرتات رضاح لاح
 زجیلک روطب ع تلاعش 1 هدنامیقا

 هدرک تفازایب «كچوک دروم دنچرد

 دیاشدرادیم اواهشقت نیا یاثیادب !رم

 دنسپ مدرم «رهچزا هدافتسااپ مناوتب

 پوسخ یاهملیفردلر ی ةپاهپ قفوم

 !؟ .... ملیف رد یژاب و ی
 ! دیشکن یخوش منکیم شهاوخ اقآ هن

 نات رهوئاب یوم مر

 نه ندرک یگدنزلتسم رگیدفرطزا «تسا ۱
 یاربیلوخملیف ضاح لاحرد 8 9 ۳ دی ریگب رظنرد زیئار اهنیا یمامتو قرمرخ و نوویبح کیش کت
 ؟ ۰.. یراد شیام نر یی هچ رضاح لاحرد و  .متتشاد ت ودر رگیدمه ام هزاد

 ۱ نارماک راک هعمج ملیفود هبس شخبناهج و ناب ایع زی و رپ «یردیحدمحم . دیزاد هدامآ .دنشاب

 . | ملیف هناخ لوصحم نز و نایچکدق .مرادنیرمت لاح رد یکوژاپ .  زورسیف یجاح یاهملیف - .. دیرادن یاهژات ی 1
 : و 00 ما یلففاحادخ تیتفوم دیماد 8 نوا

 .منکی متیتفومیوزرآت . منکیم سو ۳ 9
 1 1م ۳
 _فع سس کنش



 «بابح# ملیف رد نیگنو یقوو زور 8

 بلطمنیا ندناوخاب 9
 رد ؛یندناوخ و بلاج

 دادیور نیرخآ نایرج
 زا رقنا ريا یئامنیسیاه

 تفرگ دیهاوخ

 تساوخ ردهبیلوگتخساپ رطاخب 8
 ناگدفدناوخ زا یریتک هدع

 هتشذگ هوبش هب امنیصراتس ؛ هلجم
 یامشهار لودج» هرابشننا رددوخ
 تسدرد یاههلیفیواح هکار «ملیف
 یامنیسین ونک شیامن هدامآ و هیهت
 دیما هک دبامنیم رشتنم تسا نا ریا

 . درک دف حق 9
 و هیهت تسد رد یاهملف البق

 زکارم . اهویدوتسا شیامنهدامآ

 ناگدننک هیهتو ملیفشخب و هیهت
 رد هناگادج روطب مادک ره درفنع

 .دشیمیفرعم ملیف یاتنهار لودج
 ملیف شخب زکارم طتف نونکا یلو
 ناگدننک هیهت ملیفشخب رادمدهع هک
 مادک ره و دنته زین درفقنم

 رایتخا رد ار ینوگانوگ یاهبلق
 . دناهیش یفرعم دن راد

 رامیتوب هلادص و زانهش - یجرت

+4 ۰ 

۳ 
 :ملبقیبرآ

 نادرگ راک« یگنر » اههطناو 8
 فاییاشر : هدننک دیه - هدازدصسم نسح

 بیدرون ایا ثكيپ نارگب اب. یدروتامیا

 تردات - داژنهب زوره - یدیلا هنازرف
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 .هلدصاق»ملیفرد نیرفآش ون ود ار دیع 8

 :ملیقاناب رآ

 جربیا : نادرگراک - كاچدنیس 8
 رادربملیف_یئاضرچريا :تسیرانم - یرداق

 .زیوابش سابع : هدننکهیهآ

 جریا - یميطمتالم رصان
 هتکنز یلک

 ؛ نادرگراک - زوریف یجاح 8
 .زموآبش ساع ۰ «دننکهیهت و تسرانس

 :نارگیژاب - یحرق دیشمچ : رادربملیف

 الهثس یدیحوت دومس - یئاترمرک اشر
 فیناممر -یلبقم هلاتزع  یمسویرانهم و
 بوک رس و

 :ملیفسراپ
 شاخخلگ 8

 رادربملیف سناشوک

 شویراد

 نارگیزاب

 بس یرداق

 شویراد نادرگ راک

 ك راک دایدهم نسح

 نارگیزاب- ناغوکلیعسا رتکد:هدننک هیهت

 شوراد - یدجاس خرف - رهورف الیل

 یک هص و دعا اع .ب یخیعم و یکناب دمحم -- ی

 . همش قشاع منوچ رهوخ» ملیفرد .یمیرک هلاز و تحو هللا تره 8

 - ۱۱ هحفع اسیس هراتس ب ۱16 هرامش

 و 2
 . «اهحلمسلاو» ملیف رد یدیلات هناژرفو دازنهبزوره - یدرونامباایب

 یریع

 «یگنر» پوکسامنیس - هتفخ ریش
 لیعسا رتکد : نادرگراک و .دننکهیهت

 ۶ نانرک:.دوصم : رادربملیف -.نافوک
 نارگیزاب
 افلخرف_.ناکشا نویامه_- مارآ - یخیاشم

 هاعدماح - یلاضر نیس -- دنمشوفا

 هلسلازیزع: نادرک راک

 ۳ از بیجت دا

 فسیشمج - یماظتنا هاتزع

 . زتس 0

 تسیراس  یرداهب
 دمم:هدننک هیهت - وترپرایزام : رادربملیف

 - قونلو رهچونه نا رگیزاب - فایرز

 تمکح ایرث - مارهش - هلاه

 نایچکد ق
 گر اکوتیرانس - ییاتفآ بش 8

 ظسسحا

 و یسرل

 رادربملیف - دنولا سوریس

 شاروژ نودبرف ۰ هدنک هیه - یزاریش

 >- راتخم یقت - یلیقع یضنرم ؛نارکیزاب

 و داژرهم ناروت - هربا - رهوزف الپل

 یامنهارلودح 6



 تسدیرف» ملیفرد یلاطاط ریگناروخ و قولو رهچونم 8 «یلعوطع»مسلیف رد یسشاه ابرکذ و دین یه 8

 .۰. ینا ربا یاهملبف
 یشخب تیانع

 نادرکراک و ترا هیئرم 98

 بیرواجماضر : رادرملبق - یردان ریما

 مهچونم:رگیزاب. یوضت رم یلع ۰ «دکهیهت
 یدمحا

 تسزاسونادرگ راک رسا حبص 8

 بیک هللاترسن : رادرملیف- راتخم یقه

 نارگیژاپ - رفهتسرون اضر : «دننک هیهت
 لالحومارآراتخم یقن - یدرونابیاكيب

 نادزکراک و تبراس نماف 9
 تیدن ولا دیتمج : زادرصلیف ب رافص . م

 نارگیزاب - یوضترمی اع: هدننک هیهت

 بزانهشبیجرگنیرفآ شون - دار دیمس
 نامر ی ریسن هحیلع

 - هیهت و نادرگ راک - یناح 8
 رادرتلیف - گروز نودبرف : هدننک
 بت ین رونمیاایب ۰ نازگپزا - هنویساق

 نودیرفویدب - در

 شیامف ته یناهمایف هچ 6

 تسد رد یئاهمایف هچج ؟تسا

 هیهت هژورچپ و ؟ دشادیم هیهت
 هدسد كرادت یناهملیف هچ

 , «زرهیاهنلع» ملیف رد نیلیآ و وجلد نازرف 8

 دروز

 ههنتک هیت فگنشق تسیزف ٩

 و تیراتس بروپقدادحریا : رادرملیف و
 نارگیزاپ - هدازمیخف یدهم : نادرگ راک

 - یسابطابط زیگناروش - قوئو رهچونم
 هدازمیخهیدهمودنمش وه اقلخرف .- یلضم

 نادرک راک و تبیران. بن ز 8

 ت یشاصجا : رادربملیف - یناورپا فسوب

 نارگیزاب- یوضترمی اع : «دننک هیهت

 تب لالچ - مازهش - هنیپسس دیفم نمهب

 هردان و یکناب دمحم -- ایدان

 نارماک . نادرگراک  هممج

 - هلگ نودیرف : تبراس - نایچکدق
 زادرپملیف - رفترون اضر ۰ هدننک هیهت

 یقتسدیفم نمهب :نارگیزاپ . یکناباسر
 و یئاترمرک اضر - هیگنز یلگ - راتخم

 هدازینف زپورپ

 ه یک ه - ناربا تام 9

 - یردان ریما : نادرگ راک و تیراس

 هدننک هیهت - نایلاپ سورطپ : رادربملیف

 لو ادیمصگی لا دن یوتعرم یلع

 :اماروناب

 و نادرکراک - هساقر ولهاج
 زادرسملیف .- یلافس اضر : هدننکهیهت

 هللابیبح : تراس - یمیفر هللارکن
 و نوح رصد نازکی زا لاک

 یریم و نامیپ - رنس
 لیمسا : نادرکراک - یئاهت

 هیهت-یمیفرزیزع ؛ رادربملیق - دیعسروپ
 روچینمبنارگیزاپ - یعیفر تصه : هدننک
 دیشمچ -- یمادنا ریش - مارآ - قوئو
 یهانپامونآ تدمجاروپ رهچوتم - دادرهم

 لالج و

 «تسیزاس  دوشیم اهدزا دص

 بنام زورپ : نادرگ راک و هدننک هیهت

 نارگیزاس تسدنیرز اضریلع : رادربملیف

 اقلخرف_رفیمیبس ریگناهج - دایس غورپ

 بیدهاز یلعس یریازج هناس . دننشوه

 لیمسا -روپنیرژ نمیب -"یژردوک _دمحم

 نیس دم بننیشوه انر -- یزاریش

 ۳۷ هحنص رد هیقت

 .ههزوریف یجاج» ید ینسوچ دره :ِ دوم «
 انس با06 هاش ۱۷ هحفم 0

 ّف



 لزو اضربلع : زا

 هک «تسا هتشن ینز نم یوراور [ل

 نیرتکچوک نامز محرتییرذگ شنروص رد
 هداهن یاجب شنیائوخا روبعز ۱ یاهاش
 تا

 شو و گنر یلع فرد یاهنشچ
 یداسنا وخش وخ یاهدن رب هاگن لثم هک ینلاح

 تین وصعم و یلابیز و تسا یگنتکر س

 یب ازا هک ون زاردو رود تاروصت هگنرو
 تسودیا رب یلوگلا + اهلاس و اهلاع «در»
 یخام ددرک روابو شاد

 تسسسا اب و دن بم فرح تقادساب

 یب هاگ و ههدز باتش شناک رح , ددنخيم

 و تسا «نز» یگزیو هک دیادنم لرتک
 هک یاهنگس هک یلایور هوجوم نا تساخ

 هشاد هنا عاخ یراشو رد یلاپدر زن دیاخ

 هص رعب ار تعیط هسردع یشافف كگنر » دتاب

 سا شه رد یسه باب دادهسا نالوج هاگ

 ابور « ينقن و سا هدرک فله و یلایز

 تسا هفز

 رذگ یم هناعج رب نوچ هک ناز

 رهابار شایریطاسا تر یاههباتن
 یاجتسا هنفربدپ فعل و یئاسر زا یتنن هک
 هدید : هاگل زتم نیا رد هک راگنا , .دهنیمزاب

 هاگ هب هک ۰ ییاوخ و تسا هداهن مهرب

 هچنآ

 - ۱۸ هحفص 0

 :یمحرت و تسا هدید بآ رد شقن « نتساخرپ
 یادخ هبارا زا هک رگید یراب راذگد هک

 فعض هعبلط بم رگسیمنیم ز هدرتسگ رب دیش رو

 ر رگم هک . ار هنامز راز كتخ دومن

 تسا هتفاب قشع ربعم زا یزیرگ و

 داب هک : یداب و مئیب یهاگحص هبرب

 هدننک وگ زاد دوخ هک یاهرطاخو

 و

 اب دوح
 نو هک ار روصن هوسا

 یشفت : لایح رازهفوکش رد + ینک شاهبوکی

 هدونهز زیرگر دو دنزیم بآ رب ین را

 هنارعاش تا

 «یژلاتسون »دنا هتفرگ «دون» رب ها رهک یناع

 تسد موجه نیچ راوبد نوچ ار

 وهنا رگباسح یاهرواب و یژولوککت یاهدروآ

 و نآ سو لب نارگ هاب و یسیم قیفد

 هتشذگ و رود یاههتشذگ هب ندرک هراققن

 لباقم رد

 اهم طعاخ و هرطاخ زا راشرح يا

 یصیدق و راک هنهک هراس + نرتا

 یگدنز ياهتسدرود رد هک : ناربا یامب
 ابزا راو هرطاح و مهس یشفل , شب ره

 لاس هنامم نادرم یا رب ؛ دراددوجو رسن رثاتت
 ر «یژلاسون« نامه شفن ناربا ور اهسیس
 هص زونه دوح نناا هو دراد

 شامدننک مرگلد و مارآ هاگن و دراد دوجو

 شرانک و شوگ رب نامز راغ زونه هک
 تسا#« ابنز» یتسا ربمه زونه وا .تسا 4

 یاهابور رد یثعن . یلای نیا هک تگ و

 و . دراد نا ربا ور امنیم لس راهچ هع

 شیندن زگ زا :لاس تی برق ینامر تنعرش

 « نامز نسیکآ ره

 یاهینونهداب و اهیسلل بش زا زا رتحا پس

 یاسی«اهسنلب »ی اهلاوجیرابد زا هناش

 , رتنلاوچ یسراف
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 تواش

 هب و تسا هدناب نابا رد

 امسس هراس س ۱4( راهش

 مهاوخلدشقن راظتنارد یرمع

 ... ماهتسشن

 هلعش هک دنام یمارعمش رتاثنن

 . !دوشیم شوماخ و دشک یم
 زا راشرس وساسح تسا ینز درنا

 زوربا هک یتیساس و هناز قیفر فلطاوع

 زا یرایسب هناپاهدرم یاهشک هب شرگناب

 .دوشیم یقلت هناروابان« رکفشور هش» نانر

 میلیف اب امنیس هب وا هراب ود تئگ زاب

 ؛ینالوط اتبسن ینامر تدع زاس + «للحم

 یلاهشقت ءافیا و تسا هدوب ها رمه یتاناسوناب
 هاگ و دناهدوب بوخ رایب و بوخ هاگ هک
 زا ملیف ناگدت زاس ی رگ هرهیاب رین

 تسا هدون ماون شریذپا راکنا ینامسج

 منا لح

 تساسهب و مرامشیم تمینغ ار شرادبد تحرف

 شنبحصیاپ« رخآماش» : شرخآ راک شیامن
 ءاهندرک وگ اب لد درد رایب هچ و ممشيم

 بوضخ یاهمدآ ماعت تس زورما راگنا هک

 تسا هدخ مویوزرع نیا یامیس

4 * #۰ 

 .ظ و « رحآ ماش هچرگ امت هراس

 رحآ رد : دونیم رتهب هک دباخ و سا امش رخآ

 وگتلگ هک منادیم رتهی ميئوگن نخس نآ زا

 دوجوزا ملمف نبا . ملک زاغآ رحآ ماگ اب ار
 نامگیهک « هدازیف زیوری» نوچ ینا رگیزاب

 نا ریایاهنیسردار یرگیزاب جوا نآ رد نم

 هزورهب» و امش و ؛ تسا هدراذگ شیامب

 مناح و دونتحارو بوخ یتسا ریهک «داژن

 و دو رادروحرب , زرواشک و یلا رسک یرون

 رگیزاب دنچ هک تلامیم نینچ ؛ نمروابهت

 دنک ریوصت ار یژانوسرپ یاهثوگ رد كبره
 . دنهد ناش مه رانک ار اهنبا عومجم و

 ینارگیزاب یلآ مه درگ زا دوخیمس عفاو رد و
 هکبلاح رد .تشذگ یگداس هب رفنجنپ امش نوچ

 یرگیر ها را هب
 ایت یو یامنس

 ٍ هبهنءاگ ترا

 يوسب ی ه می ت ک ب تال

 تخاث هب تبس وب نا رگ راک هاهرواب

 ۱و۵ رپملیف و ینلاح نیج

 مع نادرگ راک اب يتسناوتیمن هنوکچ

 نایگناک مینک هفاصا .دیاب : ایم هراس

 هدنز ناچ ملبف نیا رد هداز ی دوجو س

 وگ ر هشنءانبا یسچ ریظن هک حوا رد و دون

 منا وبمتا رچدب و تسا هدون نآ ربا یاس رد

 رگیراب دشرمدنز رادومن  هدا ]ینف هک تگ

 رد یرگیزاب و

 شرگناب و

 یارسجو نوچیب رمض : نرپ

 اش رظن

 یه و +ماپ کر

 شاهلاخرد هم ن دنگ وسودیجم ۳

 تنا فر نانچ + منکن شک رت و تایپ

 قاعا رد ی وک ساپ و تکش نانچ و
 یب نم هک دزیم حوم شناکرح رد و مش

 فش مطعف ی هلیف و مدرک هب 5 ۹

 و تواعت یم یراتفر یتسیابیمنمهک اریز

 یسلو « متشادیم تنوشخ و ینهددپاپ ءا رس

 ِس یمع ٌثخ رد نی لباقم

 انوسرپدوح هکر اگنا نم ,دومتیم یمقاو نانچ
 درگ نامینیو مش ۱۳ هم رک هل راد اب

 داشخرد یاهب زاب زا رادتف رصا ام هرات

 یدرف یاهدوس رتتی تناوتیم هک امش

 دیاب هک دراد یدراوم عومچم رد ملیف ؛ دشاب
 اتفر و درک و گ وتنگ و ثحب نآ دروم رد

 اب تسن دوب (هداز ینف زیورپ) «یصترمدی»
 *فاف شز هب وا قشع ۲

 ارچ الوصا هکنیا و دوب ینامج یاههزیگنا

 دنکیم یراددوخ شرسهاب یزاب قثع زا
 ) دراد یناوتان هک ددن هیجوت زگ ره زیل

 یلاوتانهب ملع اپ تسناوتیمن تروص یا رد

 (دوخبذج «یلارسک یرون» ال یوسبشا
 اف رصهکنب هدنا ون هکنیاه ز» شدوخ هتفگباب

 دسصهاوخبم و دراد تسود هنافراع ار وا

 سرمه یناسج هبذاج هک | ربز : دنکشهاگن

 دشیمرا رف رگا و دون هاللطء زا رتارف رایسب

 اد یرگیدو دها وخب هنافراع ار ینز وا هک
 شرسه مجد یاس : یسکس یاه هریگنااب

 تشاديم تسود ار الام هنافراعرهمو ؛ار
 کرونهاللط دوجو رگید , دوبن روطنیا ۳
 و یعرفر وحم تسنابیم هک تسا «یلارسک
 هلاگتسا »مکح رد و دشاب ملیف یعرف رایسب

 ر» یشورف هلایی رد سوبام مدآ هک «یقرع

 رثوم یلماع تروص هب هکسلاح رد ) دنکیم

 ۳ رد ملیف ناهرهق یگدنز داور رد
 یناکس» اهنآ هنافثاع لیامت دوجو لیلد)



 ... نامز تشذگ دن هگ را

 هن وب زابس ن ربا

 ۳ ونعرد ینامسج یناونان زاه

 ت .صقظ ین هی ردایلئب و

 ۹ > ول ط» اب ءایئاشآ

 هک سایسک نتفاییارب افرس و هرادن یک
 ت ۳ وااب

 ِم رسودند رک

 سس تساینر

 1 ۲ اد تسزا

 هک تسایب . طخ ییاو ت .اهتلاعت

 ؟ اج هاتوک ینامزتدمیارب

 هنجم شایناوت* درومردو
 دیهلحم هب واهک ميدوبهدرکیراهرپ
 خا رتتوه و نزهب لوبتخادرپایو

ِ ِ 
 ون و هماوک «هلصملادرم»نآ خیس

 کیا یلو,دشابوا

 دناهنشاذگ

 ومیردگن ,د وب ملیف رد لالب نا, هلن )اهر اس

 مخ رسلع هک ...امش«دوح» ومب راد ریامش دوخ هب

 هاگهگ ,امنیسورثانت ردرابتعاابیاهنیشیپ نششاد
 اهنآ ردک دباهتنادهتنگ رد زین یئاههایف

 زا هک تسا هشاددصف راسلیف هک دیس ریع رب

 زین هاگو دریک هرهیامش ینامسج یاهابذاج

 یلومق لباق هزادناودحرد ملیف لومالایلع
 ,تساهدون

 الوسا هک یئاهارچ هیجون رد : نريا
 ش یاهک دنوتيم حرطب امنیس یاپند رث

 هب هک وجویحساپ. تساتسد نآرا زین
 رو اب «دنمهک یمکدیاشزا رگتببس

 نا گاينا وصپ اعقاو نیا هک .درک هوشیم

 یک دن زیا ربهگ تساحرطم
 مع لوب, زو رما یگ دی رد ستشدسن ورا هو
 هسق نامرهف «لوپ» مفاور » ود راد يساسا

 ول واا 4 ی هک تب و .تساهددخک 3

 ئ ۳ انرمک هسب ونب تشردفو رز حاب

 اره اخهب یصبنیاهک .. ونریاتک رشاب

 سابل و ادغ و لرپ و دادن دوشیمن

 تالآ ثیز و تارهاوج زا هونب رکا و

 بفقم ۱ «میاهدرک اهک» هدرک رطنف رس

 دیلونا رراک سهکیتقو سپادونیم: ؟ندییاوخ
 دیاباریموس؛مریذبل ارویرانسود رگ ا:منکیمت
 د و تسا هدینکنهن ادیاسپ هک ته ریدپ

 ۱ یهار , هناخ عام ابیریگ

 وما هتیپ رمهنم + یسکسشفن در ومر#یل و .تفاپ

 هس افرص هصق درشیپیا رب هکم هدیم میجرت
 یارهو مشاب هتشا هج ون نادرگ راک تاروئسد

 دشاب هتثاد دوح و مهیگس ینقن رکا .نایم
 ردوهناراکبساک روآ عوهن تالاح زارودپهک
 ءافیاز | .. یرورض ناتاد یلماکت نور

 ندادهمادایا

 واع یدهایهنو )سس یر راک كينا ونسپنآ

 شروطم هنچ یتتهک هنوکرگید یاههاگ رطن
 ءاگ هب یلو ,درک مهاوخن یراددوخ (دنراد
 نم« یراد رب مایف قیافدرد یشقان نینچ ءافپا

 گ ٩ رستعم یه ِ

 توع رج ران پ
 ِ یمن شب هناپ وجدوس دعمت

 : ۳ ل رناناح دیس اس راس

 متسیفامسس زد هلاس تس ۱ فل اخع
 ۳ هحنص هضن ۳

 مس مه یشواهشاس یفاوب یلو
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 6 + ایز اهل ه , ته رسن عمچ نایع زا

 « هدننک هیهآ و درادسن دوو ۱ رخ

 هاوخلد هسن ار رگ زاد و شقف "ترم نرم دن و سا
 یاهابور هحولرسار یاهراس مادنا و تروص

 ! دهد یم رییغت نر ی را

 نترب رتائت یاهشیاهن زاددا ۵
 .دوش یرادرب ملیف

 ایشاب هسادداب رگا هه رینرو رب

 درمهثسب ره شوغآ رد 4 و یلاهئت هب ار

 یتفو زورما یلو دندادیم هلارا امتس رد

 میسیرگید شوغآ رد هنهرب ار یئز نم

 مدوخیاهایور رد مناوتيمن ار وا رگید
 زا ددرب تذل هک تنگ دوخیم و ملک روصت

 هنوگ رامس تالیامت رد هثبر یاهحص سیچ
  طتفار ایز تز كي ملاس نالا و دراد

 ۱ . دنک وزرآ شدوخ یارب دنا وتیم
 نوتک اب ,مانیها نخ دسا ن را

 کس .یاه شقن رد ی ات

۳-9 

 ۵ و ۹

 مسسنک یراددوخ قیرط 9 ی
  ها و ۹

 ی 

 هچ وثلب

 ۵م ههف

 تسیل پوخ هک یبرفو ۳
 ِ دلعیاههحس

 ۶ ملیم ب زا اس ۹

 ایم
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 هبسچ قم سپ , دنهدب یلقن مه .سیابتح

 اه هنگ د هک همت

 وا ومتسه زین قفاوم + کعبه ؟ فلاح
 ال

 اثک مراذگیو مسوب ار ملیف رد تک رق

 اشتالتتم و لکه هبلا :انیسراس
 اب ره رگا یلو . تسا رد لباف ًالداک

 لر باخستا رد يمک اهس داگشسب رثهرا
 اهزاسلساب اهنتونک ی رتسی رمگنخسد هح

 هاسنراد تیسح هک داگدنک هی و

 لح تالکشم نیا زا یراید ؛ دنکی راب
 1  دن وت

 قاقلف + تکرش » دادیم ۱ نریا

 كف 9 1



 ..۰ ام بوخ هناخ

 ... دمآ رد شپ

 حر یوحن امثناکب یگدنزرد تسنکعم

 مفاطا تخن یور هک رولفامه [7]
 نیلوا عوطع ومرگ باتفآ یعادزا ماهدیمل
 لضخادب مفاطا هرجنیزا هک , راه یاهزور
 .مونیم رادپب تساهدینک عن
 اردوریبهرجپ بافزا و مزیخيمرب 7

 و فسا یاوههچ .. هآ, کیس ات ۱
 زورما..یشور و فانش نایسآهچ, یعوطم
 ارصوحپآ .درادیرگیدفلعل .ناعهناخ راگنآ
 و تسجدیفسو رم رفیاهیهامو دناهدرک صوع
 هدیشوپ زاویورد ... دسک یمیداش نانک ریح "

 ایههاب واهزور تشذگ راگ دابهک نایهناخ

 دوخیوسب اره نامطایح فک شرفگنسوتسا
 سودا مهناخنیا ردفچ نمک «آ .داناوخم
 یرپدآردمرمع یاهلاسک یاهناخ ,مراد
 دایبمکيمم اگن طایحيون یتقو , تالش
 تیمناعناخ صوخرود هک متفایم یلاهرور
 ...منرکسیزاب هیاسه یاههچباپ و مدیود
 ومدانفا صوح ردرایکپ هک تسه مداییتح
 نسساءهآ ...مون هنخ اک دوب هدناهنیریچ

 راگنا ؟ دروآیم نمرورب دراد هچ هلاح 1 ۱

 میلد.دنریم فرح ساب هناخیبا راویدورد
 مان وموربدو ری قاطای ولزا دهاوحم
 ملی وب ار اهراوید وربآ

 ردو ماهداسبا رجب تنپ هک روظنامه

 سگهودنا وحلت یهاگ و گشتفوبوخ تا طاح
 یرسور۵ک مییمار مرنام, ملک م رخس دوخ

 تییآ ارهچغابد رادو هتب رسا ر ۲

 دهد

 دسجو دناهدن زبس هچغاب یاهلک
 رلوکو د ,.. .دکنبیم اهلگ ورود هاورپ

 اربشید ينرمهدناب ظایح هنوگر د

 دسنودنت ساره و تلحو اب و دن رم هلو
 یسللا یاهلگ. ..دعبیم ار جنربی اههناو
 دنادرک هاوکش ,هچغاب راهب هتیبه و هتنن و
 شاهدوس فو سی رهچ+ .اهلگ ندیدزا مردام و
 «ینابرهم و گنتق دخل و دوتیم لاحدوح

 من وخردام یا رنم 1: .دیشلیم شیاهلي

 رافص - م : زا هات وک هصق تاب

 . ميناوخب میهاب . دشاب هدوبن

 هسهرا ... مرادتسود یلیخ :هکمنزیدایرف
 ۳ جیپ

 هناخنیارگا ,دریمب مردام رگا ,هآ

 رسگندمیوربلحمنیازا اعرگا دوش بارح
 هرسطاخ كب زج ,.. ؟ دنامیع هچنسیا رب

 .دناميمن یزیچ رگید رابترسح و جلت
 كرد : ربع رذگدوزی اهلاس

 یاصرعع ,دونیم هدن زیور شیپ هلفحل

 ناسناخ ناوبا یور مهرودهههک تاتبا
 مردپوتخب ریعیاجنامبآ رتمردام و میتسشيم
 : تنگیم شهردو نتخ هرهچ نآاب

 !.هنب پآ اره چغاب ون دشیس
 .دوبافص و یگداس تیاهنرد زیچ همه

 فافکلاسودزا شید شرععهک یراق نآ یتح

 ارایه ودر هچهچ یشلد یادصا هدرکن
 الاح ابا ., درکبیع توعددوخ ینامهیم#
 تنامردامنا 1طتف...مدیلا رگ یدرسبزیچ همه
 ناسکچوکهناخیانمو فعل .دها وخیم هک
 .دنک افنح شدوخ هتیلس و قوداب ار

 ونک ع هرچپ هتش یور ار متسد

 قالا هثیش مرداع. مسیونم ار مدوخسا
 مضشگنایاج هک تسا هدرک زین ردقنآ ار
 مرداس ءربخ مراد روططنامع .دنابین

 نسب و دکع دلب ار شرس+ منکسم گن

 رب کس
 هلجنتوا + یلولابنا و

 تقاطعاوتزا وراههراپ دغاک و اهیهیدق
 1 ۰ زن رب وری

 ,مرهاوح مه و مردپ مه ۰ مردام مه
 هقالعووثع هچ ساک دنادسنم ادکچه

 اهت هک اههراپذغاک واههلجم نپاهب یرفاو

 همه مراد: تسا نرخ یاهلاسر اگداب
 قاطا اههراپ ذغاک سن یاهک تسا اوه ناشداد
 .تساهنفرگار هیلاثا یاجو هدرک فیثک ار
 یاههرابزقرونیمههک .تنادپماهنآ کا دات

 شزرامیا رب مندیک اهلولم هزادناب شزرایم

 . دندزمن ار فرحنیا تفوچیهد راد

 ۱ رسپردام فرح اهفرح نيامامئاب اما

 ۱!ریفامایاهدغاک و هلجم هک دنکي مهوسو

 یتقو , مربربرودو مشکی نوربیهسق یون »

۰ 

 ار شف چ فوره هک دش روطچمنادیناما .دسرب زورون صوصخم هرامشیارب هکنیا دصاب . مدرک نتشوب عورش هامدنفسا رد ار هانوک ناتساد یا
 ۱ رو (رذگ تاظحل تبثهدش هداهن نآ رب ناناب هطقن وهتفرگ لکشنونکا هک هچنآ لاحرهب ... متفر ورفرکشومدرک اهرارپلق رایتخایبیتخوت

 ,دنکی مرپ ارمماشم یگ هک یوت منک
 قروا راهنغاک واههلجنپامت رابتخاین

 .مکيم یسراو و مازیع

 :شزرایبحالطصاب یاهقرو نیاداپم رد
 اهت هک هناقشاع یاههنامناتسود یاههما

 تیمبلج ارمهجوت تسا نم یناوج راگداب

 .منکی مزاب ومرادیمرت ار اهامان زا یکی. دنک

 هبطوبرم. .تسییمیدقم ۵ نادچ همانیا
 ارم هماننیاب هآ ... تسا شیپلاص ود
 منامشچ یوت كئا ..دنکیمم دنز هرابود

 . دونم عج
 هتخونمیوخ هئارت یارب ار همانن با

 شنود مدوجوم امت اب هک یاهارت .مدوب
 نا ... ایادخ یا و .مراد شسود و مشاد

 یمیمص و هداسردقتآ .,, دوب یتیآهچ رتخد
 یتناوحو بادذجشهاگنردقتآ, دوب ایریبو
 هک لوا هلقحل نامهزا رابتخایب هک دون
 هاگننآ هلاوبد .منش شاهناوید شدید

 رسسبناه-آ ككي هزادناب هک موصعم و كاب

 . دوب فافش و هراتس

 .مراشنیم و مراذگیم میلق یورارهما

 تخت یور دعب . موریم _ ورفرکشب یاهطحل
 یاهایور .مهدم4 هکت راویدب و مينيشنيم
 رگیدهک .دنک ی م هطاحا ارم نانچ نآهخذگ
 .ميکادیپ یئاهر نآزا ینامآنیاب مناونیمن

 مدیدیمنارواینارانزورنآرد نم رگا
 نیا هب ,یگنشقنیآ هب یاهرطاخ تقوچمه دباخ

 قافتا میگدنز رد یکادردنیاهبو یئیریش
 . داتفایمن

 داضفاقافتا یگدا تیاهنردریچ همه
 یوناروا ,دوبهدشلیطعت اههرتسهک زورکی

 شرسوا .دوب یفربدرسزورکی .مدیدنابایخ
 ورهدایپهیشاحدتودنت و نیئاپدوبهنخادلا ار
 هچوتیب هک م ...تفریملایحیلوود رکیدیلعار

 ناهسگات :مدریم مدق ورهدایپیونمتشاد

 طو فن اهفربیورینیگنسمچ مدرک ,ساحا
 هک مدید دوبشدوخ,مدرک هاگنوپتشکرا درک

 ردمهشدوخ ومدنولواهفرب کود
 سس .تسا !یمزیور)ا دنا یوفو ش

 . مدرک ش هاگنوپدانسا هظحلدچ رابتخا
 دوبمو لب ی تلاح اب و درک دم ار شر

 تسا یناشخرد و

 - دوسسک هاگنمن امشچ رد سا هدیشک تلاجح
 و مدرسکعمجار شباهیانکو ماشمخ هلص افالب

 ۱ تنگ .مداد شنسدب

 مرتفع

  مهاگتهنحلكب رد منرب یفرح هکنآب
 هکدخرولعچ مدیمهنن ودینلغ شهاگن رد

 ۰ تل هدش غاد مياهدقيقش مدرک ساسحا

  تاوخململد. دوب یناهتت وهغزا رپ شهاگن
 اره یروط شهاگن . منک اهر اروا

 هكیر د مندب یاهلولسمامت راگناهکد رک
 هدندز ادص ار وا و دنساخربد اب رفب

 هاگنادوبهدنهج مر اگناهک دلرتخد

 هنروآزورب هچشاینابرهمزارپ و موصم
 :تفگو دز یدنخل «تلا

 !نونم یلیخ

 ۰.:تفرودانفاه ار دعب و

 «یهدونیم ینعی متفگی ممدوخ اب
 0 شرکفیون حبصات .مییهب اروا رگید

 : گچ وا هکد نیممجم مرظظن رد شاهمه

 ۳ شخب شیاهباتک وددخ ولواهفرب
 , تسا

 مکمک .منیدناروازو 0

 )و رکیهکنیاات, توپ جم مرطاخ

 دافنیس كييولجشردارباب ار وا
 هد یوحن رهب مدرکیعس مش

 شدوخ «هآ . مدرک هاگنویتشگ رب

 ۰ 9احشن نم راکر دتسرد شردارب
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 متئادیلاحتوخ را ..دنزبیفرح دیشک ی م
 هصهاپ رتخدنار اگنا. _مدروآیمردلاب
 هک ی تدملوطرد .تشادقرفرگید یاهرنخد

 تربداعساوح میدرکی ماشامنارم ایف میتشاد
 درادهک منرکیع ساسحا تدم مامن رد .دو

 متشگ رب یناهگا رولبرابدنچ .دنکیم مهاگن
 هاگنارمدرادمهواهک مدید.مدرک شهاگن و
 یستقوهک د وبنیریشيليخمیا رب اما .دنکیم
 س یم ار شهاگن هلصافالب مدرکیم شهاگن
 .دادیمناش هجوتی ار شدوخ و دیدزد

 رگید هکدوبهدنامن ملیفناباپهب یزیچ

 كسدزنو ابار مرسهتهآ و مدرواین تقاطع

 :متفگ و مدرک
 لوصقمهدب نفلت» رامشنانهب رگا

 ودرسک مهاگن؛ . تشگ رب یمارآهب ؟ دینکیم
 هک ملیمهف . تشنشااهبلیور هدنخلگ
 هراهش هلصافالب .تسین یضارا مداهشيپ زا

 یسلیخ, مدادواب و متشونار مراکر تفد ,نلت
 وتشرگ ار نفلت هراشیناهبروطب و هتهآ
 زاوا لابددشم امن ملمفیتفو .داهنشفیک ل حاد

 تعات  ودنیا لوطرد..مدمآنوریب نلاس
 .ماددش كيدزوا هبیلیخهک مدرکیم ساسحا
 بادخنمزا رسندادناکتاب امنیس زا نوریب

 ردقتآ وا نتفرزا دعب .,..تقرودرک_یلحفاح
 هسودغا رس متفر راینخایهک مدوب لاحبوخ
 فسسرعت اهنآیاربارا رجامو مناتسودزا نت
 یاربا رجام نیا ندرک و گز اب دنچره .مدرک
 نسم یارن اما؛تشادنیاهبذجو فلعل اهنآ
 .دوبهدنزوم و غاد

 نفلت رطتتم مرتفد یو دعب زور حبص
 میلق تساخپم ربهکی گن زره یادماب,مدوب وا
 رهظزادعبودتعاس.دوبنوااما ,تخبریم یلاپ
 یمارآا ویگتسخاب. دز گنزنفلت هک ؛دو

 یاهدننکشوفب رظنیادص . متشادرب ار یشوگ

 ,دیچیبنفلت یشوگ رد
 فو

 ,دیلامرفب
 .متسه هنارآ نم

 ..هروطج نونلاح مال..دیلامش , هآ -

 ییوخ
 .مدوبامش نملت رلتتس حیصاا نم س

 لیلطع الاح مدوب هنق رابر ده نم

 هسردعردحیصواک دوبنمدابچیه « هآ

 تیمیصووا و نمیوگتفگ لاحرهب . تساهدوب
 نوچوا.دشعورشفرح مالک دنچ نیمهزا ام
 تسلا وسمن :درکیمتجصنماب یموسع نلت زا

 متشادگ را رق ورتبا زا ,دن زبفرح یدابز تدم
 شتیبب كيدزن زا مورب هک

 رد مهراسکرد ود ره دعب تعاسین

 هدرک توکسودره .ميدزيممدق راولپ نابایح
 . میدوت

 :دیسربو تسکش ار توکسواهرخالاب

 راکیچاهزوریثعب... .دباهراکچ امش بس
 ۲ یکم

 ! متفگ
 یارمسب ,.. هلجم یوت,.. مسیونیم

 ....عان زور

 میورسار شاینالوطو بجع هاگن
 تسا یندرگنرواب شبا ریهک راگنا وتخود

 : تنگ

 تبحصمرادهاسب و كاپ اب نمسپ هوا

 بکس
 :تفگ و كند ده

 تالسسج مياهفرحردرگا ادخارت -
 «دیریگندا ربا نهبمدرک ظفلت هابتشا ار

 :متفگ و مدیدنخ
 8 دیزادنایمتسد ارم -

 درک ز ارد ار شتسددس وداتبایاهلنحل
 : تفگ و

 ؟دیرادگي م نمتسد یوت ارناتتسد -

 ,مداهن شنسدیوتا رم تسد مارآ
 .درسک رب ار مدوجومامتی هیجع یغاد

 .میدزیممدق فربیوت ,میداتفاءا ربودره .دعب

 .میدرکیین ساسحا ارام رساما

 یاهزاتیایندب ,هنا رتدوج و اباعقاو نم

 كابابهکمدوبنیا رظنتنم هثیمه .مدوهداهن اپ
 نسا و :موشوریور شیالآییوجداس رتخد
 رتخدفالخ رد هنارت .دیسررس هرخالاد رالفننا

 ه۵وس ییرغزسچ مدونهدیدهک یرگند یاه
 .تشادقرف هده اب شناکر ح,شندیشوب ساب

 «تسف رگ ه لب راهز ور تشذگ اب وا 9نمی تود

۱ 
۱ 

 رادبتناتسا و دشماعتدرس نانسمز

 اتنین مه سرادم یلمطعت اماهدیسر هارزا

 مهان.د رسمنشلت یعب بل رعوآ . تخادسن هلصاف

 «میدزيم فرح نامدوخزا «میدرکیم تبحص

 ...اهییوخ واهیک اپ زا ونامگشف یاهایور زا
 كيدزتدلراپ رد اروارابهبود هتفهرد

 مدرکیم تاقالب ناتهناح

 .میدزیممدقاهتعاوميتشاذگیم رگیدمه تسد

 بیمساسحا اذهعم ,دوبغولش كراپ هکسیا اپ
 تفوره .میتسهاهنت رفنودام طقف هک میدرک

 «شیاهفرحهب و متشنیماهنن ولت ,دوبنوا
 لضوا ,مدرکیم کف شتاکر حو : شیاههاگن
 یلاهنت یا ربرودا رزاهکد وب رادلابهتش رف كي

 !ارسهکد وبیمدآاهنتوا دیاخ ..دوبهدمآ ص

 .متشادشسودیلیخنم و درکی مسح پوخ
 قیععردقتآهامدنچ لوط رد امیتسود

 هولناودرداب,وانودیمیاهزورهکد شهناقشاع و

 هدشیم لیلطعت4 -ردمزا تقو ره .تشنگیم

 - یه یاهقیقد دنچ «دمآیمم رتفدب هلجعاب
 یروآدای,.. تفریع و درکیممهاگن.تسشن

 هک نکیبنوگر گد ارم یردقپ اهزورنیا

 .مریمسومراذگبنیمزار مرس دهاوخیم ملد

 ششجیتفو.دوشیم قتاطا لخادم ردام
 -یماج؛ دنتیم تسامتسدردک یاهما و نیب

 !دیوگیم ثکمیا حل زا سپو .دروخ
 ؟هیچهماننیا,:رکفوت یتقر هک مراب -
 :میوگیم و مکیماتا رمان

 . رداع تسیل یزیچ

 ! روخ صرحوشوج ردقنا

 یراگیسومونیمدلب .دوریم نوریب مرداع
 ماست.مدشیم قرغنآ دودرد و منزیم شنآ
 ,تسا هتفرردهراگیس دودنیا لثم نم یگدنز

 اسا ...تساهدش دود شاهمه نم یگدنز

 رسید یاهمدآ زا یلیخ لثسهک ملاحنوخ
 . تساهدوبل تخاوتکنم هگدنز

 هرزاسهبا رم فاتخمیاه تسکش هثیسه

 !رعیبردیب یاهیدیماا. تساهدرک توتد
 تسا هدرک راودسما رتشیب یگدنزهب

 .دو سنا رت اهیرا ودیما امامت ءاششم

 مرداس. مدروآهناخب مدوخااروا زورکب

 یوتار نامتسد

 یدوضخیب ,

 هبآ رتموصعت .تروص .دروخ هکب واندیدزا

 ورنآ .درک ی مرگ یلاریذپوا زا و دیسون ار
 مردامراک رد هاعهناخ رد یتعاودیکیهنارت

 شهاگن متسلاوت تحار یلیخ نمو تسثن
 ربدپاد ردفچ.منکب زا ورپشهاگن راشبآ ر دو منک
 ردار شدوخ بوجع :مدآهک تسا یلایور و
 نسسع.دسز«تسا شدوخب قلعتبهک ی !هناخ

 هوخدوصع یلاهپپ رولعبک یلاهمدآ زا4 تسمه
 مرازیب دننکیمتاقالم ار

 هی فوننچهکد وب تهج نیمهب
 لابرجرد ارواهداوناخات مدمآرب ددصرد

 : مهدرا رف هنا رتاید وخ یتسود

 ار بر.درک ادیپبیع اجنسهزا هیضق اما

 عالطا اب ! رجامزاوا ردپ هکنبا شحم هب
 وتفرگرارقامنیدلبراوید كي لثم «تشگ
 وداتسبا را وید یوسنآهنارت دعر هب زورنآ زا

 1 _راوید یوشانم

 هایمان وان دبدزاهک اههام زا ست

 ادهمراکرتفد گنز زورکی,  مدوب هدخ
 دمآ شیادص ود رک ز ابار رد مدختم هدمآ رد

 درکیم فراعت هک

 .ءءوت دیلامرفب
 تاهگ ان ومنمآ نو رینقاطا زا یواکتجنکاب

 هداسبا رد هناتآ رداکداتفا هنا رثهب ممشچ

 شور زا گن ردانفا نسب شهذچ هکنیسه. دوب

 شدوخود رک ر لار شابیز نامشچكئاو دی رپ

 .تخادنامشوغآ رد نانکه رگ ار

 هببل هک لحاسو جوم لتع ودره
 و مینهرورف مه شوغآ رد دنباس رگیدعب

 ار رگیدکب و میدئادج مهزا هلا روابان دعب
 تروص وا رگیدر اسکیدعب و میدرک هاگن
 هبرگ و داه ماهناشی رد ار شولع رم و غاد

 درک
 هگند.دوبدش گن تناوملد یلیخ

 ... مدرواین تقالع
 رد, مدرک توصضد نتشبهب ار هنا رت

 تااددوجو هتنگن فرح نارازه شناگد ید

 ثاسسیدرتیا ربنامنسد؛ودره هک سوفا اما
 : متنگ ..دونهانوک رگیدکسن دش

 46 هحفص رد هیقپ
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 اب یماگمه : یدمحا رهچ وبم 9

 ! تسین نم نوخ رد «لاذتبا»

 ... درگنیم هدنب آ هب دیمااب یرگبزاب 0

 یتسبنب نآزا تنگ زابز اس !رهما زا

 و دوسب هتشاذگ نآزداپ ءاگادوخا هک

 هبءات رک هنحس اكي يط ؛ «رسیث» رب

 ر رسیق هک یک هدتنار گكب شش

 شاد» ردو دن رهاط هروآ هچ را راب هب نهآ

 ناح ار بارخو تم رگللچ شقن «لکا

 بک

 سوفوم ار شاپببک «یفمحا رهچونس»

 اسس هراس ۱:6 هرابش بس ۳۴ هحفص ۳)

 هطبارداجیا رظنز | ینارپا نادرک راک نیرت
 او دروآیم رامشب رکاثامت هدون اپ حیحس

 یارب تبهوم یعون وا اپ سا

 دنکيم داپ شوخ هرطاخ ككپ ناونع هپ

 شدوخ یلو ؟ ملیف رد «یرزاپ» متعت

 مسپ افه ارنا و تسین قفاوع هملک نیااب

 یگ دنز + مک ی مت یزاب ملیف رد نم»

 رگیراب ار مدوخ ما هاگچیه نا رباب میکس

 مسکن كرد ار یژابوسرپ رگا . ماهشاذگن

 ٌشفسن رد ملاونمن نوچ مسانناروا 4
 «.مک ی ل وا رنآهجو جیهب ؛م ذک يگدنر

 قن نآ زاسپ . میدید «بیرف روپاش» هتخاس
 ؟وسرپ نینچی افیا « «الوک یاح )0

 نوچ اما دوب تیهوم ككي یئوگ «دمحا»
 مص زا یزاب تشاد یسباقن ملیف تیلک

 هبق سورخ هوب هدش ثول نایم نیا رد
 فالخرب , تشاد قفوما یلادرگ رب و بوخ

 هنش رایس ملیف رهاط دشاب دیابيم هچنآ

 نایاهسایل و اهمهآ دوب ثایش و هقفر

 اعشتک دن دوبل ورز یال زا

 رداناب هک تسوا رگیدراکود « ارحص

 یرگید و نویزیولت یارپ ار یکی یمیهاربا
 هتخادرپ و هتخاس امنیمن ارکای ارب ار

 راک رظن زا هچرگ ینویزیولت لایرس . دندرک
 ما تشادن هجوت روخ رب یشزرا اینیس

 هب !ر «یدمحا» ترهش زا یاهدمع مهس

 ای۱ . دراد شو

 هن همق اي

 یروضح , تساد دش تی یما قفوم

 تشاد نییرود تشپ رد قفومان

 قودب تندون هدش سکع هسق كي اهت وا ملیف
 هک ارحم یادم امومع یئامنیس قوت چیه

۳ 
 ۸ و مری ملیف ثاب رفاكي زاقف ومان ین
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 یینراو

 ی سس « یتهنراو» 3

 ف بیمصوت و ی رحم هب یزاین

 و رد رس نا اییس ملاع ناگتنی
 دنسانشیم ییوخ هب نم رنه رهاوخ

 گپ ود نادنج هن یاه هتک ۳

 ۰ اناهدوپ ویو سا یاهراک
 ۱ یگلاس لهچ ررم نونکا اهنآ

 ود ره دوح و یاای و دناهنشذگ رس تیپ

 هتخانش رثاهماز ء و رامسسیا رد

 اعماز بوی

 و تسا
 یکی اریخا 8

 هبحاصم هیار ود لیا راب نیلوا یار
 یایرطنهطتن لاو دنچایو دینک

 هدشاب وح یاتخم لث برای ردا ز اهنآ

 تس وگتفک
 ه رطاخ یک وک نارود زا 0

 ٩ دیراد یک رتشه
 اتنمب هب هقالع زر یتددرا+

 یلرش و نم دوجو رد یکدوک نامه زا
 سونام مح اب یلیخ ام . تقاو دوجو
 تیامح رگیدکی زا هثیمه و میدوب
 كرتشم نامحیرفت و سرد و مید رک یم
 اممس هب یلرش : نم هک راب كي دو

 رب لزتم هب رد بش و میدو هتفر

 تساوخیمو دش ینابصع نامرتپ بت
 دن زی هایک ار املیسب نامنتفر بم

 میدرک یعسام یود رح لاح نیا رد

 مادکر ح و ميریکب ندرگهبار ریصقت
 هولح رصم از نامدوخ ميدرکیم یعس

 تحت هک نامردپ بیت ت نیا هب . مهد

 ارام دوبهتفرگ رارق مضو نیا رهتات
 رگا دعب هب نیا زا تفگ و ترک شزاو

 یسلاکشا میورب امنیس هب وا هزاجا اب
 یپ نآزا هنوگ نیدب و تشاد دهاوخت
 - یماینیس هب رطاخ هغدفد نودبام
 كچوک رهاظ هب هثداح نیا . ممتفر

 یلرشوم نی رتیب نا داجیا ته
 . دراد همادا مه زونهو دش

 هتشذگ یروآدای تب نیلكم یلرش

 نارودزا مهنمو هدوب نیرمش هشیمه اه
 .اما مراد یدایز یاعمرطاخ یکدوک
 «نراو» هک دیو نامه اهنا نیرتمهع
 ,.درکا فرعت

 یملف رد اک رتشم نونکاتارچ 07
 ؟ دیاهدرکن تک رش

 مدوخ شتسار - وتمب نراو
 هلئسم نیا هراب رد نوکات اتیقد مه
 نمنچ یلو مدو هدرکن رکف دایژ
 .تساهدماین شیپ ونک ات یتیعقوع

 شلیلد املسم -- نیلاامیلرق
 داهنشیب سک چیه الاح ات هک تسا نیا

 نینچ ۱ و هدرکناععب یکرتثم
 امیود هلمم باد و .وشب یداهنشیپ

 شر ید ملیفرد ,امم لامک اب دش
 درک ممحاوخ تکرش ۳

 دوختلاعف نارود يط رد 8
 دیاهدرک تکرش یراس؛ یاهملقرد

 مح راحتازاحم زر ۲ ِب

 ممسق اقن

 : اب ك رتشم هبحاصمكي

 !دن رگیدکی راوخمغ هک یرهاوخ وردارب :نیلكم یلرشو

 تب یع رتشد ار كايمادک نایم نیا رد

 ؟ دید

 یناهملیفمامت نیرد مسن زا و

 «دیالک و یئاب»

 نم زر میاهملیف

 مامست د یزاب هک

 گید
 ارم رکف اهتدم و تشاذگ

 عن ات

 دن و هب

 تعمعح رد ن ۳ دوب هد و همنم ۱ 5

 و مدوخ هدیتع و تسا نم ملیعهاش مد

 ملیف نیا رد ناسانشراک تک

 متخاذگ مامت کس

 دای زونه اهلاس راسپ « هلگشوخ

 و تسا شوخ
 ۱ نیا یاح هتسناوت ماهی

 اهنت ه هلگشوخامرب . درمکب مب
 نیرته زا یخی هکلی نع مایف نن

 ردلباو
 هو
 تا 8 و لس » یاهراک

 نآاهک یلاهدادرگ راک ن ی زا 0

 هد زا رتهیا ,كسمادک دیاهدرک راک اه

 ٩ دینادیم

 رب هزاب نه ست یی نتراو

 شنادرگ راک و «دیالک ویناب» هب مدرگیم

 ارمیگدنزملیفنیرتهب هک «نیروترآ»
 تن هام

 یکینپروترآاب یراکمه تمرف
 یرگیزابنارود یننتسیاهتسقوم زا
 اهزیچ یزامب هک تسا ام رد نم

 كسب مقاو هب «نپ»تخومآ نم هپار
 ارامنیس هک تسا یئانتتسا نادرگ راک

 شیاهملیف مامت و دسانشیم یبوخ هب
 نامژزیگنا ثحبیاهملیف رمز رد هتیمه

 تسا هدوب دوخ

 هچ به مه نم - نیلكمیلرش
 هک «ردكياو» زجب یمان منکیم رکف
 مروآیمن دایب هتخاس | رم ملیف نرته

 «یلیب» اب یراکمهتخب هکنیا زا لبق

 مدیدیم ار وا یاهملیف مامت دهدب تسد

 داهنیپ یتقو. مدوتسیم ار شراک و
 اسدش نم هب هلگشوخ اهریا رد یزاب
 ملاحشوخ و مدرک لوبق مامت تعر
 دش مصصت وااب یراکمه تخب هک

 پیتهچ رد رتشد دنراد تسود 8

 ؟ دینک تک رش یئاهبلف هجو
 صخشم مهاوخیمن نم - یتسنراو

 رتشیب ار یشقن هچ یافیا هک ملک
 ملیف تیلک میارب نوچ مراد تسود
 دوخ یعونار لر باختنا و تسا رتمهع
 هکیروطنامه .مروآیم باسحپ یعاوخ
 «یدمک « نرتس و یاهبلیف رد دباهدید

 زامدزک تک رف نود ها یک
 ربانی. دناهدو قوم دوخدح رد هبه «

 رد ار منوخ مهاوخب كرادن یلیلد نیا
 .مروا سد صخشم سقز كي راسحنا

 هدنژاس رداک رگا - نیل كمیلرش
 دایز ؛دنشاب نم نانمطا دروم ملیف
 ملیفرد مدوخ شتا هپ تبن یتیناح
 نیرتقفوم نوج یلو مهدیمن جرخب
 زرم و هبیمز رد مباهملیف
 ار ییاح شقن نینج یاغیا « دناهدوپ

 : دنب وگ ی م نیلكم یلرش و یتیب نراو

 تبامحاررگب دکب یک دوک زا ام*

 . مندرک یم
 تک رش یارن یتیعقوم نونک ات#

 تسدس كل رتشم ملیف تاس رد
 ! تسا هدعابن

 امرنبا» و «دنالک ویناب» *

 یاپملیف نم رتهب «هلکشوخ

 ... تسام
 مجدمه حمحرت

 لتتسم لاوس كي همناخ رد 9
 میاح اش لوا .مراد ناتمادک ره زا

 یسیقر دوخ یاربابآ ۰ نیلكم

 روظنم اةیقد نم - نساكمیلرش
 امش ؛منکیم گرد لاوث- نیازآ ار نات
 دیتکیمءراشا+ یلهنیمأرمل »هپدیراد مه

 سک چمه هک میوکب ار نیا لوا
 «ازیل» هک اهنآوتبنیک چیه بقر

 دنتسه هابتشا رد دننادیم نم بیقر ار

 هبرجت مک یلیث وا زونه نوج
 رس هب یناوج یاهادوس رد و تا
 ۰ دربیم

 اجنا زا وا و نم تاتر هلئسم
 رد نم تک رش زا یپ هکدش میاش
 ملیف رد دوب رارق . «نیربش و خلت»
 یراکمح «یسافبای» ابیممه «هراباک »
 ذوشزا هدافتسا اب ازیل اما مشاب هتشاد
 نیا رد هچرگ و دش نم ءاردس شردپ
 هژیاج هدنرپ و دیشخرد شوخ ملیف
 هیاسیژ رد زونهوا اما دش مه راکسا
 و درادیمرب ماگ شردپ ترهش
 راد هشدخ ارم تیقفوم دناوتب منک یمن

 .دشآ میارب یتخسرس مقر و دنک

 رد «یتیبنراو» یافآ امشو 9
 هج «وسپاش» ناترخا ملیف دروم
 1 دینوگیم

 ملیف نیا هچرک - یتیبنراو
 تیتفومروثک زا جراخ و اکیرمآ رد
 هک یروط نآ اما هروآ تس یدایز

 ملیف كي اریز د ,کن یضار ارم دیاب
 رد رگید هلئسم . دوب یتراجت افرص
 نحفااتخا عونوم ملیف نيا نایرح
 ووتنوم كي وا , یوب «یشا لاح» و
 ملیف كي درادن یلیلد یلو تسا بوخ
 ملیف ماگنه رد و دشاب مه بوخ زاس
 رظن فالتخا وا و نم مادم یرادرب

 دراوص زا یرایب رد نوچ مبتش
 لاسعا و دادیم ج رخب یرگ یشان
 دنتشاذگي م نیا تاس هی ارع رظن

 مها وخیم متسه ملءف هدننک هیهت نوچ هک

 یلاح رد ؛ مریگب وا تس زا ار رود

 مدوخ نم و هوبن یاهللسم نیچ هک
 منکیم یعس یلومدرک باختتا ار وا
 یئاحهیرجت نینچ هب تسد سپ نیا زا
 : مقف
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 نلدجواب مدآ
 اهزور نیا !ارچ ؛ قوو رهچون 6

 1 یرعیما هعان زور رگید

 ثلپ شیپ یدنچ هخآ ۰ یلیطع یضنرم
 مدآ نوچو مدرک ادیب لو زا ,ب فیک

 : فی بحاص مسرتپم , مته ينادجوا
 دشاب هدر یهگآ همان+ یوت ار خومسوع

 :منادرگیمن رب شیحاص 4 ار لو س دوچ
 مراد رگیدار نادجوی جا ران لحن

  تعاس و تسام

 رد تسام هباک فاپ دونانه یرور 8

 شازسف رب و دو هنارگ شپچ تسد
 تعاس اقآ .دیسرب وا را یرباع هک نفری

 دنچ ٩

 جاودزا زا لبق رس تسام هک اب ار شس نویانه
 ساکعهی هیاو تونس.« ۶ ساوه 1 درا «  هاح : .دیوگیدو .دناهرگیع

 یورتشاد تسدرد هک ار یناه سکع ودت
 هچ نیا اقآ : .دینک داپرفو تخبر ربع هحلاعم زا سپ

 ۰ نیدرک رها نم رهون زا هک هسکع
 اهکع ننا نم : هنوحپم ثاپ هیش سرد هجلاعما ر مشوگ هکنیا ۸ - دوباه 8

 .دیلامرفب الاح رتکد مرکشنم یلیخ دهدرک
 !نامون دصناپ - ملک ميدقت دیاب ردفچ

 ؟ناموتدصند .دیدومرف دنچ . نونابه

 نامو تشنه ملاه 4

 « ملظدیم سپ امشب !)

 ؛داد پاوج درسلوخ هناخساکع ,مدع

 زا لیق دباب اش یلو مناخ تا ترث

 ی اس ی هجوت عوتوم نیاهب جاود#

 هتشاد یلاشآ صقر هلمج زاو فلتخم یاه رثه هب دیاب سوخ 1

 ۱ صافریا : دارخرف هپ لهاج
 سس سس

 اعنس هراس ۱6( هرامش - ۲۸ هحفص ۲

 یعناد تعاجن

 رمشپدکی ناچرم و ییاچ هتشرف []
 هرابرد دادرک عورش و دندرک تاقالع ار
 تنگی نانچ هتشرف « ندرک تبحص تناجن
 كاس و كي ینح یاهرشح ره ندید زا هک نم
 قاضا هچ زورید ینودیمن مسرتیم كچوک
 ءادح متنا دیتقو + داتفا میارب یک انتشحو

 دوجوساب ممشچ مامح فک ناهگان ؛ مدرکیم

 هدادفا تشاد یدایز یاهاپ هک یگنرهایس
 ۳ ملک شخغ سرت زا هک دوب دامن یزیچ

 ۱  مدادپ یسکنوچاما مدیشک غیج یدابز تدم

 ینامادفا .تسد مدوخ متفرگ میعصت دیسرف
 هجنهاد هک ینارج مامت اب تقولآ و ملزب

 مسکحم شفک هگنل اب زرل و سرت راره اب
 منییوک نآ یور

 - ناجرم
 . یتفک ار

 یاوجوم ؛ بیجع دوجوم - ییاج
 .دومدوخ یعوصم هرم « دوبل نایم رد

 ترفام تذل

 هرات نیدرف یار دادرهم دینج [7
 بیم و درکیم تبحص ترفاس یاه .تنل
 + تفگ

 لش اند یاجک چیه نم هدیفعب

 ناتسلگنا دایب تقو ره نم ؛ تسیث ناتسلگنا

 زاورسپ یلاحشوخ زا .دهاوخیم ملد متفایم
 منک

 سگ و دن هریخ وا هب بجعت اب نیدرف
 مراد عالطا نم ؟اجنآ ات ؟ یکی من یخوخ
 ,یاهنفرن ناتلگناهب مه هعفدکی یتح وت

 اما. تسا تسرد : ها دپباوج دیشمج

 , دوریم اجنآهپ دایز یلیخ مز

 تیحصن

 شادچب تشاد یعیلطط كللم رسا 2
 تفگیم و درکیم تحیص

 ون هب نم تقو ره هرتهب ناجاپاب
 رک رانی ار نآ زا یراق مهدیم و
 . درو تدردهب اهدمب 6

 :داد پاوج یعيطكام رس+ و

 او ينززیم مدوخمب ورا تک نریم موم ار اه
 راک ارج ناب شنوگ نوج  همخوک

  ببجع دوچوم سپ ؛ نیرفآ

 را۲ حالع

 ۲ اب دادره هایمج بش تباد

 تگ رتکدهبو تفر نعلل یوسب

 ۱۳و رتخد - رتکد - وا

 دروح ( وخوم )

 تگ بجعت اب رتکد
 رپ هرگز ۰ درام هم هکنیا بخ

 ۳ دان نورس ان شهد مد نیراذب

 یزاک نیا نز - قونو رهچوم
 ّه (یکیهماو دروآ الاح هک
 زا تک رشب یراد .ر ی کد 9
 ی ی نمعنن

 گ هجا کس من رس

 شیپ 8 کی هدر الاح هص

 تباقریآ رب یژات دم تا

 ! نایاقآ اب اهمناخ

 «ینویپاپهدم نیرتهزات مهنیا
 اب تاقر یار اهبناح هک
 ! دناهدرک ملع اهدرم

 !شوگ و گ یزوسد
 شرهوئابفو رعم هدناوخ شوگ و 8

 هرغالاب , دوب هدرک ادیپ یدیدخ فالتخا
 عاللا زوره هبو دمآ رب شققاط زورشب
 دیو دریگد قالطع وازا دراد دصف هک داد

 : تفگ
 تنم . قالام زا دعن رگا منیب وگی -

 !یوشیمنتحاران موئب یرگبد درع
 لیلد :موشیمن هک .تسا مولعم ادپا

 ار وا العا هک يدرم یارب ملد .درادت
 , دزوب مساشيمن

"۳ 

 ۳۳ رج ی ۳



 یرفعج دمحم : زا

 1 یئانثتسا دروم كب

 راشآنیبرد ۱۹۲۳ سیراپ را یا
 یوهک «تساهن |نیرتیب اتتسا هلمج زا نیلپاچ
 راک وینادرگ راک هبو تساهتشادنیزا نآرد
 هد رث ءاعنکا ییهحم تب یا

 اچدسیلپ اچ, ملیه نیازادپ
 هارآكپب رتنیپهک .یونیم هلاوب یک

 بوکس

 یودلررم راکهانو تشامیم نافوط زا له
 ۱۹۲هالط یوبشروب اب الط نت
 تساد ها رمه هب

 رکیدریطن الط ناگدنیوچ رد نییرود
 تساتکرحییوتپان نیلپاچ یهتشذگ راثآ
 یلو .دنرادیرتانت تلاح بلفا اعهحمو

 یدوجورهوجو .تکر حسن هاگچیه لاحتیا
 دوشیمن شومارف ملیفرد اتم

 ریدپانایاب رآو صسرح رگنایپ ملیف
 ندصم یاههگر هب یبای تسب یارب اهمآ
 اربخشیپانیپو . تساکیرما لامش رد الط

 ۱۹۲۹ لاسراهک اکیرما یدامتنا نا

 یفاباهلاسشنارثاومدکفا هپام روتک نیارپ

 . داديم ۰ دو

 نادیواجرتارد یداکو نارحبنیا متالع دید
 تفایساکمنایلماک روط:دیدج رصع نلپ؟
 تخادرپمیهاوخ نآهب لصفم رولپ دو هک

 راب ؛ مایف نیارد نیلپاچ رتکاراک
 لسوت ابهکتسا یمیمص و هدان میآ نامه رگید
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 میهاوخ ادمپ هکر رطنابه و

 ار ءاوخلد ممت : شینانا و یتسودعوله

 شایقیقحتلاما هکیلاحرد . دکیم لصاخ
 ارت وخحالطماهیو ..دهدیسن تس زا اب
 اههنحسنپاار ملیف رثوم یاهاسن . دزابيمل

 دندادیم لهگشا

 ودیلراچ یهیلک نفرگرارق لصف

 یسابورکآو كنهآو نزو و هاگترپ كي یه
 شیوخندینحب یسالح رد یو یردش ظفح

 زامدنپ ككي هنارهامو هدشباح تاکر حهب
 تن امیم

 شسشسود و یلراچ یکنسرک لصف ب
 ثاپ تروسپدرم نهد رب یلراچ هک + هیلکرت

 نشخپ دمسبو , دونیم مسجم زاورپ سوری

 زاهک ,عوج دس یارب یلراچ طسوت

_ 

۱۳ 5 

 لای اهخیع تك و ین
 دنکیسهداعتسا ناوخنم

 نامتخاس ككي ماپ یبور ث

 یدوروپرد لب اقمزانخی

 راراچترجا ی اض اقدمبو

 یاهشرب ندرت وراپ یارب
 نیلپ اچصفرلصهرحال ابو

 هد اتتسا هب هک

 ولشدب یاضب كس

 یب شا یساپسو یعامتج

 دید میهاوخ هکر وط

 » یلوگن هد

 ۳۹۹ هم 2 ۳ ی مپ ۹

 یهلامسرخفتكييءرمث هک كل ریس اعاو
 وتسد دوخ یارب یراک رایس كلریس كاپرد

 كر یسبحام رتخداپ دوم قط و دنکیماپ

 كریسردیلراچ هکر ابره .دپاییم یرسورسزین
 سیحاب صرح كيد؛ دهدیم بآ یلک تس

 دیدجت و,دش هنخأا ۱۹۲۸ رب تا

 نیدمکی هقباب اییهغب ننیدمک يا اب

 بوم

 هکسم یلیح ره هب لسوتاب یلراچ

 هرخسم كقلد كب نیلپاجاب ۲ و

 ؟ رکفتم نیدمک كب ا تسا

 دیایم شوچپ رتشیب زاک

 دنکیم تطامو
 جاودز یلراچ
 هطتنهبهطقن نآلا زی رایس كريسو دنکیم

 درتخب یلو

 تیانراب نایاپرد هکنیاات

 درس زاپدنپ كياب كرتخد 1

 یلراچمک یلاحرد . دنکیم ناکم لفن رکی

 یاجرب نیکمغ و هدرملد نانچمه هزاتسیب
 نسصاو شفعر یب نامتچاب و . تسا هدنام یا ۰ 1

 دنکیم هقردپ ار دان

 یاهصدا یهیحور میسرت رد نیلپاچ
 و دنکیم لمع هناداتسا هنیمه لثم شلیف

 هکدرپیم راکب یکنشف یریوصت یاهدیهت

 یلداسچهک دوب ییهنحم اهنآ نیرتکنتت
 هاهیهادبآكتت ندرک كاپ نمش

 ودزوایم نوریب بآ زا مهار اهیهام دوخ
۳ ۳ 

 هدرقا

 دنکیم ۷

 قطان دض یناین
 یهحس رد قطان نتسمآ دوجواب

 یءرود هرزب ناددنع رخ اکیرما یامنیس

 او تمام ییالط يهرود تمرح هک تمای

 دندمآ ردتقل اخمرد زا ۰ .دندیديم رطخ رد

 هتفرگ ههبج اتیس هب ادس دورو لب اتمردو

 سالگ اد ,دروفکیبیرم ؛نیلپاج هلبج نآزا

 »وهبنارفرد رلک هنرو اکیرمآ رد یکنیرف
 نینسخن ۱٩۳۱ « رهش یاهیباشور»

 قطان روهط نارود رد نیلپاچ تام دی

 (دیاد همادا) ... دوب
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 حلاص .م نودیرف : زا

 لامدجه ودنهتس هنیبهياربوایاهسیس ۱۸۰۰ لابرخا وارد
 عرضخمنیا زاهکنیا نودب. دریماسگ رد ( دوانپا ) دعب
 نوشهدرب یما یفارگ وتامنیس راتشیپ یاه هاگتسد تیدها رب

 دش هدرپم یشومارف تسدب

 هک تفریمیفا رگ و تف هک یئاهنامر نامهرد هک ميبدپ»
 سبراپرد( دوانیار ز و نیو رد ( سویناخوا ) هریگب داچ
 راوبد یورردمدنز ریوصت شپامن یارب اههاگتسد یرس ثاپ
 میهدپرا رفهثیدلادروم رتگنل ار ( ملیف ) مان رگا اما دتخاس

 شیامنزادو نکمهک ميکبمهار شروصت یتح ميناوتیمن

 حیحمیزیچ اهنآ هدانفاابشیپ تبداهبو هداسشیب ومک یاه
 .دشیمن ادیب یفارگوتف اجنیار د رگا دمآ ی مدوچوب سرد و

 راسسا هل رحنم یشافن یاه من فرو رماهک تسا تسرد

 هنا.دنم رتهرایسب تفگ نا ونیم«ک دن وئیم هتخاس هنادانسا و یلاع

 یشافتگنق وایز یلوداج رول نانیاهریوص و ده

 مسلفنیاند رک تسرد یفا رگ و ثاینکت .دونب ابا دنانش

 ددعتم یاهیبک رد تسناوتپمن لاحره رد .درو نکمم ریغ اه

 دن رادا ویسح و باجعاهب ارایندو دنون باچ

 دل صسیتاس یاهملیفهیه رد هک یناک روهنص

 یرضسلیع۳۵ملسف دیو ولس .دیفس را و یور مسن ار اه روش

 مسسلیفزا وتسا ابرفتقاط رایسراکسپا اما دشکیم یشافن

 درک ی رسگه رهب یهانوک تدیا رب ناوتیم اعتف مدت هدامآ

 دومدشفیتک لاععسا رنا رد دوچ

 دو ریه نیا

 یلاغرایسبلاح نيغ رد و ریگنا تفگشرایسب اعفاو نیا
 عارضحاهب یقبرلس هک یلاههدیدپمامن مییبهک یتفو تسا

 یاهاجردنامزلاب رد اییرقن دنوتیم طوب رم یفا رگ و تام

 غا رچویگد نز خرچ هک یلاجرد .دندیس ریم رملهب اید فاتخم

 تشادهنا رفرذمه یفارگ و ناب ان ریگد ناجهک .دنفریم وداج

 لماکتو ,یقرت جرادمرتدوز هچرههک تفربم و دنیم دلوتم
 دباتشپ یفا رگ ونامسیسكمک هب و .دنکی ط ار شدوخ

 طسو ۱۸۳۵ لاس رد هک ار یفا رگ و تف غا رثخا و فتک

 نابناهحهب ( یستورلوگاد) شورهب ( راوگاد -سلین )

 یدو ز ومدن داجباشخنآر ۱ خنآ

 اس هک سم ۱( هرامش تب ۲۰ هحیفص 0

 لصنم وعماج روطعب باتک نیا لواشخب رد دوبدخ یفرعم
 وداج غارچ و یگدنز خرچهک یلاهلاسرد اما, میداد حرش
 راوبد یورب نادنايوخ یاههاگتسدنبل وا ودندش هتسوسنوه

 زانا وتبهک دوبلیاهلحرمرد زونه یفارگ و تف , دندشیم تسرد

 داسک ۰: ییوکسویورتسا ییردیپ یاهریوصت نتفرگ رد دآ
 رایسب تیعفاوهب ویعیبط رایسبهدن یشاقنیاه ریوصت لباقع

 ثكب ننفرگ نامززوه نوچ. درک هدافتسا هدندوب كيدزن

 «رسانیا و دیماجنایملوطب هفیقد نیدنچ یفارگ و تف ریوصت
 ار رادتک رح عوضوم ثاب زا یبردیب یاهریوصت نتفرگ

 درکیم نکمهریغ و راوثد رابسب
 یرنیوف یاهیسع ان دندمآیم یتسیاب نانادیضایر

 یتسبابیم ار ملیف نویسولوما نانادیمیش و دددرک ی م هپساجم

 زونه هکنیاهصالخ .دندرکیه رتساسح رایسب رونب تیسا

 یارب رگید یمدق ان دادیمحر یمهم یاهدادیور یتسیابیع

 , دشیم هتشاد رد یفارگ و تامنیس ده ندس

 (یسنورتوگاد) نور رد اهتفرشیپ نیرشهم زا يكي
 دوب توبث یوراد ناونعب (تافلوسویت مویرنان) زا هدافسا
 ۱۸۳۵ لا رد دوب هدش یفرعم و فثک (لئره) طسوت هک

 یقار گوضف نور یسیلگنا دمشناد كب (توبلا سک وز

 اغاک یور ار اه ریوصت تسلاوتیم هک ار شنوح یعا رتحا

 تشادیفارگ وا هک نامز نیا رد , درک یفرعم دنک پاچ

 تشب نآ ندرک رتهب یارب اهیارتخا و فنک ۰ تفرگیم ناج
 دندیس ریم ماجنا هب عنرس و مهرس

 داد یحایر توبلات شور یفرعم را دعب لاسکت
 نفرگ یا رد مسدع كي (لوستپ فسوژ) یشیرطا نادکبریف

 رام رد هک درآ هبساحم « دش فورعم شدوخ ماس هک هرنروب

 دگنوفش ثیردیرف) یسدخراکشارتوزاسسیرود طسو ۰

 ار اهسنآ شدوخ ینهآ یاه نییرودر دو هتخاس (ردث
 . دش هتفرگ راکب تخابس

 ریوصتوروتک ژورب یاههاگتسد یارب (لوستپ یسدع)
 زین اه هاگتسد نیا رد نآ زاو دمآ راکب رایسب مه زادنا
 دندرکسم هداتسا

 (یسنین) ما رگید راب ۱۸۵۷ لاس رد دعن لا دچ

 یاهومع رسب زا یکی لاس نیا رد نوچ مینکچ دروخرب
 ,جرام دولک ) مانب دو شترا رسفا كب هک (سپل روف هسل)
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 و درک فنک ار هنهش یور یرادربسکع (سیلین سیسناره)
 رد درج درل (تویلا شور

 ندروآ تسدب یارب ذغاک ز زا هدافتسا اپ تویلاتک یشور

 هک , دغاک یسدچ تدوا ر ردک تلعب دربیم راکن  فیتاگن

 یاب هتشز ۱ هدافتسا ۷ لاج دندوبن سوک و ف و فاش اه

 دندخهرت و حضاو رایسب اهسکع « ذغاک
 رنا

 رز امک هلیسوبدبار

 رو ر

 لننآ دندیمادپم (ییبتوسپل ین) هک ار شو, نی
 هکنا تلعبد رکیسندروآ ربار تاساکع تساروخ تف ریمرالعتناک

 لات رد یعیعع ,ایسب تیساسح ؛ نآ سکع هثیش نویسول هما

 تشاد ,ون
 یناملآ یناکیرما ردارب ود دعب لات هد دودخ رد

 دی.اقفوم !لدالیف رد (ییاهنگنالز ناردا رب می لصالا

 اهزادلا رروع رارب , یاهثیش فیتیزپ (دیالسا ) راد نیلوا اب

 مو ر ۸ج۰ اه لاس رد اهنآ .دنک تسرد اهروتکژررب و
 ار داندوخ ن شی یاهدیالسا و دنداد پیئرت یلاهشیامن

 اندرک هضرع شورف یارب (یبمت ولایاه) ناونع تحن
 یزد ریوصت رنه . ناتسلگنا رد اهنامز نیمه رد

 ۱۸ع۱ را رد , تشادرپ ولجب یک رزب رایسب مدق روان

 ییسولوما شور (رشرآ تاکسا كابردیرف)

 درب راکب ارنآ و درک
 ه.افتسا دروم لاسیس دودج رد و در راککب ار
 هکبدوج وان رگ رارق , روناب اهرب معت

 رد ؛نآ نتخاس زا سب هلصافالپ ار

 یار از سی

 یسدق یاه.+ مات هک یشور
 نفرک رد

 نوسولوما ن

 رتو سیخ زونه هکیلاح

 ,م5ع نتفرگ یارب ؛ یساکع یبرود رد یسیابم دوب

 دندرکمم رهاظ ارنآ زین هلصافالبو دندادیم رارق

 یاهشورهک دم یعس فلتخم یاهروشک رد اجنب
 دو «ولوما زا دناون هک دنرواب دوجوب یرتهب و رتدبدج
 بطظ اهفا ؟ وتت زا یرفل دنچ دننک هدانتسا كثخ

 ی اهشور هک .اددس قفوح ( یلدراوا و ( نیواک یکلا)

 یلادننا و هیلوا لحا رب زونه اهشور نیااما دنروابب دوجوب

 ه دوبن هدافتسا لسباق دایز و دندرکیم یط ار

 یشوک « رعس بادت اهلاس نا رد هک تسا نکعم ریث ننا

 اجنآ و اجنبا ,یفا رگونف یاهشور ندرک رته یارب هک
 هبداونیم اهن داد حرش ار اهنآ ۰ تسا هتفرگیم تروص
 ورثومام یخبرات تشذگ رسردهک اه تیلاعف نیازا یئاتدنچ

 ,۵ رک هراثا دنته میم

 یکع نفگ ماه دندوب رربجم هنیمه اهفا گو تف

 ,حس ساح تس نوچ دشاب هناخکیرات كي یکیدرن رد

 هدامآ و دنخاسیمیرادرپسکعیا رب ارنآ دوخ هکار یاهثیش
 هالنادیم را رق هدافتسا دروم یتسیابیم سخ هک دندرکیم

 نا مس ها هما .ندنكشح رثا تساح

 و یفا رگ وتف راک ما نیاو دادیم تسدزارونبتبسن ار دوخ

 رک م لکشع اقا رگ هش یا ریارررب ثمکی د یو شف ک

 تساخ رد دو

 زیدونسا زا ح,اخ رد تساوخیم یساکع رگا هکنب صوصخب
 دو روجم دنک یرادربسکع دازآ یاضف رد , دوخ یساکع

 زا ولعب ریل ار نرو نیگنس گنر هایس گرزب رداچ كي هک

 :ادرا» همادا ۱ دنکبسودب هناخکنرات رااچ
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 ۱۵4۰ ب مهدزاود لاس
 ۱۵۳۵, یامنیس یارب
 هتفر داد رب لاس

 بدزاود زلاوج نرلهتسجرب و نارت

 یسیلگنا رگیزاب ود ار راکسا لا سه

 .دننابریم «تانود نریار» و «یلدایونو*

 یادصاما-.تساهرظنم ریغیمک هعقا واو

 لیوطوملفع ملیف رد اهییوچ و بوج
 ۱۸۰هبروف مهیوتسیب پش رد «هتفر داب رت#

 تودب.تسا رتاسر و رتدنلپ روداسابمآ له رد
 یامنیس تعص رد مه زوه «هنفرداب رب« كف
 دوویلاه و دوشیم بوسحم ءانتتسا كي اکیرفا

 و یزاسلیف يفرح تاناکما نآ نتحاساپ
 شیامزآهب اکیرمارد ار تعنص نیا تٍر#
 دراذگیم

 نسمهبینامور یور زا هک «هتفرداب رب *
 :هدخیابتقا «لچیم تراگ رام» یتشوآ ما

 ودرد هک هفیقد ۳۲۰ دونحردتسایهلیف

 یگدنر ملیف نیا . دونیم مداد شیامل حق
 لسن كپ هدنیاس دناوتیم هک ار هداولاخ كب

 هبروهتمو لصاح یب یگنج رادوریگ رد دشت
 اهیبوج و اهیلامش نیبام لاصتنا ی

 بت دشهدبم رارف یمانشناور و یسررب دو
 یرتخدا راهوا تلراکسا نآیلصا رتکاراک
 یگدنزو قشع هک هدنزرس و شانب و علابوت
 وا و دوشس هدناثک یهابن هب گنج رد وا

 دنکیمیط ار شولن نیس یعیط دعوم زا لیق
 نوشیم لدب دوخ نس زا رتلماک ینزه و

 ار ینیگس یاهتیلوئس گنج هعجاف

 ار رتخد نیا شقن

 هبارثآیاناوتاب و دراد هدهع رب «یلنایویو»
 دراذگیم وا شودرب

 : صوصخم هزیاج 0

 *ینوریکس و دنل راک

 یگ دن زثلی هماعح«هتفر داب رب دناس ریم ماچنا

 یزاسلیفهنادح همه زا رتالاب و قثع كب و

  تسا یس یاهلاس مایا نیسپاو رد دوویلاه

 هدنحرح عیردیب نآ نتخاس ایرب یارب هک
 ندیدیارب اید رسا رس زا مه یچاشامن و دوب

 رافن زا ملیف نیاو - دنک ی م حرخ خیردیب نآ
 حسیرا شورفرب ملیف هدوزج رونه شورف

 را رکن ندآ شیامنرابیدنچنولک ات و تسامنیس

 تسا هد

 و راکسا هزیاج تشه تفایرداب ملبف نیا

 كسب شاهدنک هیهت یارب گ ربلات هزیاج
 دراذگ یم یاجب دوخ زا هزات دروک

 نا رد هک «بوح

 باب #

 راس نیس یارب بش

 هدش باختا میسا رع نیا تاهپرش تسایر هب

 دنا.دیم یسجع درو ار یروریب نيا ؛ تسا

 بساهدش مامن «گنیزاس دیواد» ععب هک

 مسلما

 «یلنایوبو» مناخی ار «كيرا
 ون يزاب رطاخب «سیویدت»

 یدوریپ»

 سي | رچا ابا - تفریم راهشب یلصا بیقر

 یاراد»هتفرداب رب ملیف رد «اراهوا تلراکسا»

 کدو یناجیه و یفطاع تاناسون نانچنآ
 دیامن بلج دوخب ار یروژ رظ

 وتسیب ماگنه نیا رد هک «یلنابوبو»

 هدا واخ كایب قلعتع ؛ درادن رتثسد لا تفه

 هدمآ ایندب ناتسوده رد ۳ تسا یسیلگنا

 دوختالیصحت شاهداوناخ هارههب سو دوب
 هنارفو ناملآ , ایلاتبا ۰ ناسلگنا رد ار

 ۱۹۳6 لاس رد و دنا ربع نابایب ومداد همادا

 . دنک ی م یزابار دوح ملبف نیتخن

 هک یبان دادعتسا رب هوالع «یلنایویو»

 تسا رادروخرب زین یصاخ یلابیز زا دراد

 یاهلیف ناوتیم وا بوخ یاهراک هلمج را
 «انیتراکاآ» «ا رتاپونلک و رازس «ول رتا ولب»

 یسوبوتا» و«اهقحا یتشک »یبآ و قیمع یایرد
 لاس رد رپخا ملیف هک درب مانار «سوه مانب

 رسنپا : تلراکسا هزیاج 7

 لاس نز رگیزاب نیرتهب هزیاج ییرت کنج
  دداپسیم یلنابونو هار

 ر اییلیف "

 :د راکسا كي ۱

 دروآيم
 «تانود ثربار

 یسناسک هلعچ زا عفاو ردلاسدرم رگیزاب
 رایب شراک هراب رد یریگ هچبن هک تسا
 نوچمهیبوحم نارگیزاب نوچ ؛ دوب سا

 ناضبرا هب وا يا رب

 نیرتهب راکسا هدیرب

 *تسسایاف"» ملیف رد «تراونسا زعیچ»

 لسیک دلردلک» و « دوریم ننکشاو

 تشاددوخ لباقم رد ار «هتفرداب رب» ملیف

 سرم رگیزاب نیرنه باختنا یارب

 زیردولک » و «نرا ناپارب»نیب - مود شقن
 هک ذوب یکیدزن تباقر «لچیم ساموت» و

 ملیف رد یزاب يارب «لجیم ساموت» ماجنا
 رگپزاب يا - دریگیما ر هزیاچ نیا «ناجیلد»

 یارب . دراد یزاب مه «هتفردابرب» ملیف رد

 شعن سس دز رگیزاب نارته هرزیاجچ ن دقرگ

 یسناه» و «.ددیواهود ایویلوا» مه - مود
 «هتفرداب رب» ملیفرد ودره هک «لینادکا

 دابرج ساصضی ایخ یاهفباس دنرادی زاب

 مسناخ معفنب تباقر نلا ماجنا رس هک تشاد

 هایس رگیزان نیتسخن و ! و مامت لینادکم

 راکساهزناچ ندوبر هب قفوم هک تسا یسوب

 دوشیم

 شنایاپ یب هدنخ و زاب همین ناهد ابوا

 رودسک هکنر زبس یلمخم لیامح كي ابو

 بش ننا رگید هنداح هتخادرا ششرد مادنا

 زاوبا نیرتمرگ هزیاج رب هوالع وا
 سشرادیم تفایرد من

 اضا

 . تسا

 از نیرصاح تاناحا

 ین ۰ دریگیم ار شاه زاج هک یماگنه
 دوتیم ریزا رس شیاهکتا

 زن دبواد» قافتا هب *«یلنابوبو»

 یاهوگموگن تعاب نیا و دنوخیم لثه دراو

 ینزال» وادزماد . ددرگیم زیگنارب لاجنج

 «دنلیواهودایویل وا »مناخ قاعتاهب « ریویلوا

 دسنوضشیم لته نلاس دراو اهنآ لابندب

 دراد یمهسیسا رمنیا ردزین «ریویلواینرال»
 «گنیرتو یاههیت» ملیف رد یزاب یارب نوچ
 ود نسپا . تسا هدش راکسا تقایرد د زمان

 هاب ۱۹6۰ لاس رد هرخالاب یسیلگنا رگیزاب

 فالسحرب نانآ جاودزا وبننکیم جاودزا
 ۳۹ رادیاپلاتی اهیسشیب و رالظتنا

 .دماجنایم یلادچهب ۱۵۹۰ لاس رد هرخالاب و

 لاسدرم رگیزابیرنهب «تانود تربار»
 رد «سپیچ رنسماظفاسح ادح» ملیف یارب
 هیهت هب ار شاهزیاج و دراد تماقا ناتسلگنا

 دنراپیم «لیواسروتکیو» وا ملیف هدنتک
 دنک ادها واهیات

 نا رگیزاب زا یکی * تانود تربار»

 هک دوب ناتلگنا رثات و امنیس هقلاسرپ

 رگیزاب _ناونعب ۱۸۳۱ لاس رد راب نیتغن
 ردیرزابراک و دش رهاع « رارس)

 نادرم«ملیف اب نانلگنا ی

 س درک عورش « ندنل رد بخ نآ» و «ادرف

 توعددوویلاه هب و۳۰ یاهلا لباوا رد
 یاب «وتسیرک تاومتنک » ملیف رد و دش

 درک
 دان ز یی راکب تسد 48 لاس رد وا

 همه و هتون دوخ ار «یتع تاجن» ملف و
 هسک يراک - دنک ی م یزاب و یلادرگ راک و

 تفرگیم ماجنا «نیلپاج یلراج» دعوت الف

 اس رد وا قفوم یاهراک هلمج را

 «متشهیرثهیصوصخ یگدنز» یاهملیف ناوتیم

 [۱هحنم ر دیش

 امتیس هزاتس ب ۱66 هرابش - ۳۱ هحفص



 دووبلاهرد یتانحراکنربخ
 یئاکبرمآ فورعم راگن ربخ و هدنسیون نوسناج كناه هتشون

 ۹ نامتاد رب ژ ابد

 تشذگ هک هچنآ هصالخ

 وگکبش میتم نم هکیدوجو اب 8
 را و هلرمب سلجنآ سول اما متسه
 مبا رب یتصرف تقو ره و تسا نم مود
 هتبلا هک موریم دوویلاههب دیایب شیب
 هاار) مزیزع تسود نامهم زین هثیه
 -.شوخكب زا دج . مته (نوسدوه
 یارب كار هزور هنابش راهچ یلا رذگ
 لوفشم دوب هتفر ترفاسپ یراد ربملیف
 سان رفک م دو هاحص فرح

 ميارسپ ار نفلت وا یکیزکم تم.ختیپ
 . درو

 رگب:رایکپ هک یلابیز رتخد (یاف»
 تساوخ نم زا متشاد درروخ رد وا اب مه

 یتراپ 4 ارم و . مورب شتاقالعب
 و ملیف هدننک هیهت لوغ كي (كیبا»
 ,دو درب دوویلاه ینویزیولت یوش
 فورعم نموش سول راک نیج اب اجنآ
 . مدش انشآ (تف نافر یوغ

 سو راک هک درک شاف میارب سود

 ءوشر یضک رپ هحفص یاه یناپیک زا
 وخ ردار اهنآ یاه گنهآ ات دریگیم

 یوقلامحا هب نینچمه و دنک فورعم

 اهنآ مهس ومداد برف ار ناوج رتخب
 خوب یکسو « نم صصخت هشیه لتف . تسا هتشکار

۱۴ 

 امامت دوب یدورو رد فرظب هک یراوید

 اجنآ را مدآ و دو هدخ هتخاس هنیش را

 ؛ سلجنآ سول فرطب یلاع رایب دید كپ

 یراوید تشاد , بش رد نآ هرظم سوصخپ

 هاش هتخاس یروط دوب هشیش را وید نیا هب هک

 وع لباف و دم یاهفاکش دآ رد و دون

 هب یناسآ هب تسلا وتیم مدآ هک دندوب هداد

 تشپ رد . دشاب هشاد یسرتسد اش رختسا
 (اکینوماتناس)ناتسهوک اهرود نآ رد رخنسا

 دشیم هدید یبوخب
 رولسراب ثاب یاهنیش راوبید لئاقم رد

 هدادرا رف هفوب نینچمه و رتم حب ییرح

 ءدخ تمدختب ود راب تشپ رد . دون هدخ

 نانامهم زا .دیفس یابل رد یکیزکم یور

 رولعنآ ؛ راب یولچ رد و دندرکیم یلا ریدپ
 موجهویدوتسا نانک راک ماعن دیسریع رعد هک
 نا رگ اشاعت زا مهیدایز دادعت و دندوب هدروآ

 .دتشادروطح زین وش ناوج و تنوع
 ال ایهنطب هک یناکتپ یوررد راب راک

 و .انیگ ان هدنزاون ناوج هب دنیع یهسم

 در دنتخاوتیم پاپ و لنیب کنهآ لسرن

 راهچ وماتوک یاه هباناک رگید اهراوید راک
 .دندوب هدخ هداد را رق شوگ

 یهار جنرآاب هک ی لاحرد تصحر اب

 . ميدناسرراب هب ار نامدوخ مدرکیم زاب

 یکیزکم یاهتملخ شیپ زا یکی هب یهاگن

 نط ود ره . متخادلا یرگید نآ هب سپس و

 دتخاد بل رب دنحبل دوخ یگنیه تداع

 منا وت هک دوب لگشمیلیخ نم یا رب هکیرولعب
 وماع رقن ود نآ زا كپ مادک مهدب صیختت
 ود مدرمسک شهاوخ . تسا (مورتسادور)

 دنهد یبپ جی اب یکسيو سالگ
 تنگ د وب رتدنلب شدف هک اهنآ زا یکی

 هناخ هزیو یندیشوف هک یرادن لیم
 ؟ دینک ناعتنا ار

 كيپ ینراپ یوق رایسپ یندیشون دایب
 دوسبهدرک میزوت شنانامهم نییاک مدافا
 مشاد یلوجا رجام یامحا 6 تهج نیمه
 مراداگب هک مدوب هدخ ریس مناج زا هکسبا4۰ و
 تسنا ونیم رگیدفرط زانک لبئاپ و تسما رم

 ۰ ۲ یلاجنآ زا , هزیو یلدیشون نا
 یادیشول و دوب لکلا دص شدوخ سو راک

 ربظن یزیچ , شون هجو چیه یلکلا یاه
 1 تدب یلیخ یکی نب# هک .دشاب لافترپ بآ

 متنگ هرخالاب . دوب یلوا
 مد لیم رصاح لاح رد , ابعب دیاش

 اب , تفرگ ار (مرکد للاه) یرطعب كب

 دوبهداتسپا مراسک رد هک ناوج رتحد

 هداد شوپ ار ششنولب یاهوم هکبدوجواب و
 س + وتشرد نامشچ . .ایس ریه ما هناش رسات دون

 یالیگ كيوا .درکیم هاگن نم+ شاهنایوجوس

 اب تشادتسد رد نر زبس هدام كي زا رپ دنشب

 تنگ صوصخب تلاح

 زا . ولآ

 دیته پیت شوخ یلیخ

 متنگ ار تفیقح نیع مهم
 اش نم دیه لگشوخ یلیخ مه اش _

 هلبات راک امش . مدید (تفناف) یوخ رد ۱

 امخ .دیایم مثوخ امش

 دیدوب هداتسیا (یفموتتم) یاه

 نیا میس دینوگن . هیلاع, اعقاو -

 3 دوبلیلاع یوش كي اعفاو
 طاخرچا ر اهنآ و درکد رگ ار شنامشچوا

 داد همانا و

 ترم تسا هدننک هناوید .ی دنام نیا

 هلسک هبا وید

 سنا یون . هیلاع یلبخ بلا هلب

 مر زعیشویم یچ ناوبل

 تحادنا الاب ار شاههناغ

 دهاوحبع هژیو ریچ كب . منادیمن
 نیشچب ار نآ

 ۰ هعرح ككي اطتف موه -

 ثابدزن ميابلب ار شایندیتون سالیک وا
 یادیشونكي نآ مدیشو نآ زا یمک .درک

 هب رگیدزیچ كي اب دوب (ونرپ) مانب یوسنارف

 ثاب لاح ره رد دندون هدرک هفانا نآ

 الان رطخ و یمنهج یندیشون
 فی ا دن تسا وخیم ولوچوک رتخد

 . دمآ ناتتوخ

 متن نم
 دشاب یلوح ریچ مکیم نابگ

 هنابدوم یکی زکم تمدختیب نم یا رب هن اما

 تنگ

 اقآ خب اب یکسیوود -
 4 محدب و متتناد رب ار اهسالیگ نم

 متفگ

 یناهدع ات

 !تسایناهسمانهک .دینادیماجک زا

 یناه منادیمن الصا نم.

 تسا وید یناه نم ما

 ٩ تسیچ امش مان ؟ تسین هدنک

 بوسناح ثاناه + كالاه

 رده دن رک رکع تساختیپ نامنچ

 مدرسک هاگ ۱, « هک یتقو و دندیشخرد

 هجونن یک هعبا نوه

 هنا وید ننا

 ار ین رس +

 رد و متفر یاف فرطب و مدرک راپ تیحج

 مدادیم شنمد ار یدیشو یالیگ طب

 نآ و هدزاخ یربخ اج نیا رد -
 نت سالاد ! یلاع رد

 لبافم رد هک ی نر
 رینکوربب یاس مدوب هتفرگ شنروص
 لآ هلعخاد | زآ ان درک مخ ار شرس و

 1 مدوبهدرک نشور شيارب هک یکدش
 .دن زف شتا ۲

 ساملا , كپ . مزبزع وشن تحاران ب
 یولج ار تسوب یاهونلاپ و اه دیرا ورم ء اه

 هک یرح لم تسرد تفرگ .دهاوخ شخامد

 یراکاهت , دن ,یگی شیولج درز و جیوه
 نیا دهدب ماسنا دراد حایتحا كلرتخد هک

 هک یداد رارق كلبریز ار شما هک تسا

 مه سولراک هتبلا هک دیوب هدش هداعآ الف
 درک ها وخ .دادساشا هبداج یورین ماعن زا

 و . .اک بیغرت راک نیا هب ار دل رتخد هک

 مه كب زا چوب و چیه یارب كيب اهنهب
 دخ دهاوخ رادروخرب راد پآ و نا

 شاد هب و در شراگیس یکیوا
 درک هفاسا

 ردننآ كرتخد یرنه ریدم مراودیما
 تقدبار داد ,ا رف یاه هتشون هک دشاب شوهاب

 دنا وخب

 هب شدوخیاههمان رب ریدماب وا سپ

 ٩ تسا هدمآ اچبا

 شان. هلبخ و قاچ مدآ كي . اٌشطم
 دسریم رظنب رولع نیا , تسا (نییاسلوس)
 هکنرولنامه تا لوپ لابندب یلیخ وا هک

 ۰ تسا راکهاگ حور كپ لایندب نالعیش

 ین ,همن یا ۱ وا هک یکس رکف

 اهگ گ ,یادب ار كرتخد هدش هک شدوخ
 .1 تخادا دها وخ

 ار شا یندیئرن زا یا هعرچ یاف
 . تفگ و دیشون

 مراد دلخ س ؟ دنادیم هچ یسک ۳۳

 هدش ۱هرلگ. . ثاب لباقم رد دناوتب وا هک

 سرع دناوتب (كيپ نوسنیفلا) لثم راه و

 لبق وا ار نیباس لثم یئاهمدآ , دنک مادنا
 توپاب ,اتشاندروخبارشاهناحص هکنیاز !

 كب + داد ههاون تروق هتسرد , ناوختسا و

 (رثر و یدنام) یا . تسه مه رگید زبچ
 اهنآ و دراد ,لدرکن رواب دادعتساكي اعقاو

 ٩لاک وا رس دننا تن دیاخ دننکب هک یراک ره
 بم رگید ال داد ناکت

 سوار هک تا نيا زانم یتعاراث . دیراذگب 7 اثاب اش لیم رولع ره , اقآ هنبلا اوسرا رسول راک .متف رگ میمصت و دو«

 رواب ۵ رتخد رسب یلالب تسا نکعم ۰۳ دشاپ گرزب دیهاوخس ادنح مدش وا هرابرد قیقحت لوغشم و مک
 ۳ . مدرک مارآ ار وا نم و و دن 2 (یروتسادا )مراگن ربختسودتاقالمب و
 را مویدنام نم هدیه 3 ددرگدرمتسد و دادیلیوحت یدنخل وا .متفر (هتستاگ دوویلاه» همانزوره

 )هاب هک دسربم رظنب یلقاع و هارنرس
 امنیم هراتس ب ۱6۸ هرامش - ۳۳ هحفص

 ۳۹ 0 3 ی ۱۳۵۳۹۵ ۸۳۳۹ ۲ ی 3 ات سه ۳



 سیب

 هداتدا نیمز یور مکحب بسا ]

 تنگ یکشخپ وب
 رس ثخ مهم ؛ اشتطم اتطم _

 مسیاب ود اب مهم نینچمه و مته

 هچهک .يبدیم ماءهداتسبا نیهز یور

 تا هداتفا نم یا

 هکنرولعن امه اما . مزیزع منيبيم
 مناوئسن هجو جی یمخز یاج نیینک

 نیجو:كب درد رد نیب نیا روت
 اهمنچ دنعن رد هک دندرک عورش اپلآ
 رستدنلب یمک دنتشاد اهادص , .دنایشخ ر دپم

 اخ هژیو یلدیشون . دندنم
 دوب هد ؟ اهیتسیاب ردور ندرب یب

 ؟ یافی عقرب یهاوخیم
 . داد ناکت ار شرس وا

 فا رطاهبیهاگن ككي « ادعب دیاخ بت

 یشح ونک عو ش هکنيا زا لبق « میزاداب
 . دلونب

 مید رب نامها مهب ۱. نامپاه یندیشونام

 رکف لوا «اه » رد . میدش ناوبا دراو و
 43 رگارف هع ار اچ همه نوریب رد هک مدرک
 مرگ آ : هک دوب یراخب نیا اما تل

 ارانش رختسا پآ هتبلا .دشيمد لب رختسا
 زا لاندنچ كب و دندوب هدرک مرگ الق
 لوو نآ ندرد دضتشاد ناوج نارتخد

 شور یلاهخ رم اجنآ و اجنیا , دندرب

 دندوب رثا تودب ایرفت و وس مک اما دندوب
 منچب اهسهیدس یاهیلدنص و زین
 لاغثا ار اپآ رک هلنحل نآات اما دندروخم

 دوب هدرکت
 میدی هقمقد هدزاب دودح رد اجنآ رث اع

 و میدیشو جاکسا. میداد هیکت راویدب و

 یاوه زا و ,::زپگ مهاب اجنآو اجیا زا
 .مید متال نآ باتهم رون و هناپث كخ

 مورب راب هب متارگ ميمصتنم هکینامز
 یادص مرراب..ااتیندیشوننامدوخ .ول و و

 هک م دیش ار لیموتا كي یوق روتوم مون
 دمایم الاب (وبارد یلاوانایوت )یئالابرس زا
 تعرس اب جیب كد رد یدوزب هدشیم كبدزتو

 یسروک گر مرک لییموتا كي نآ دیجیپ
 . دوب (یرارف)

 ملما هک یئاه_شام یالزا تراهعاپ

 روبن هدوبممش كنراپنیلاپنآ ,هناخ لیاقم رن
 یادص ان اررشام هناخ یولج رد و درک

 . شا دهگندیدشز هو
 شرپ زعدامیءا -ن سولراک نیچ و

 سالادزا رتخد :یرت یلاع :( رنرا و ینناع)

 ابو ,ااب یناهدب و دمآ هناخرد یراسپ وا

 بیم»دآ . درکيم هاگن شفا رطا هب یننگش
 بجع درم» تفلتسم هک ار وا یادص تلاوت

 نیچ . دونشب یتحارب «یراد یسک و لاک

 یدناس یزیچ و دز رودار لیپموتا سولراک

 ودره سپس و تخادناهدنخب ار وا هک تفگ
 دندشناخ درا ویا هتیشردزآ

 اهنآتروکسا بسوتامهنامز نیمهرد

 نوضللا و (,,هودروب) ناردا رب ینیشت رسا
 درگ پوت كب ل هک قاچ درم كي و كيب
 مدبهف یاف هراثا زا .دیرمارزا« دو

 یدنام) یاه همان رب ریدنامه قاچدرع »

 تسا نییاس لوس « ( رثداو
 . تنگ ياف

 دورو نیا راذگ و وت میورب اب
 مینس ار هنادنزورس

 زا هب عورش

۲۳۰ 

 «دوویلاه رد یئانح زاگن ربخ » ناحیهرپ یقرواپ
 یم قافتا دوویلاه رد هک یکانلوه زارسا زا هدرپ
 !دزادیم رب «دتفا

 ینامزدوچ میدیسر رید یمکكي اما
 سوسلراک نامهبمیدش هناخ دراو ام هک

 شگنرزبس یرتحم اپ یندیشو سنلیگ كب
 وانانامهم زا یدایز هدع وتشادسد رد

 فرح مهاب هه هک .دندوب .درکرود ار

 دبحملو فیرعن ر دنتفگیم كيربت . دندزیم
 دشیم هتفگف رطره زاهکد وب یلام

 دیس ریم رب یضار یلیخ سولراک سج

 (كسیپ نوبفلا) تفص هابورن امشچ رد و

 تروص دوب هتشن یزوریب یگ دنشخرد كب

 هدش سبخ قرع زاو یبرچرپ و ولانتوک
 - دوب هدش نیجزا رب هدنخ زا (نیباس لوس)

 اهنآ هک دنیبهپ یبوخب تسناوتیم مدآ
 یضار هژادناهچ ا ناخدوخ تخب تسد زا

 + ته لاحش

 نابچو گنت ,اولشكي رثراو 0 :
 هک دوب هدبخوپ یا هژوریف زبس گنرب

 یوخبار شیاهاد سیکرت شوخو یگدينک

 هک الاب و درکیم هضرع نانا

 شاهقب هک یریمنک روولپكياپ زین ار شا

 یگنسجرب هک دو هدناخوپ دوب زاپ رایسب

 «۵ کیم رتدبدشا ر هدنیبناجیهشا هی یاه

 ده هک دوب هدن پیت شوخ یرولنامهوب
 ناجیه ؛ تخشوخ دنشاد راظتتنا وا زا

 هناتسود رایبو طاثن و ییاداخ

 متجت

 زارپ و هدز
 ورود دندوب هد شرود 6 یلاهنانا اب
 دشم

 یار رگا هک اس ریم راظنب رزظطنبا

 یزولراک نیجاب دو مر یتآ یاهتیففوم

 هتادنیتیعها چیه شیارب دورب باوخحتب
 عوضوم نیا زایرچنونکات وا مهدباخوشاب
 دوخب ارم هچون هتکن كي اما . تنادیمن

 سو راک نیج هب مهدايزواهکسباو درک بلج

 هاسود و ینا رو هدنخ و دادیمل ناتن هجوت

 ابوجت«دشیم شکیهزن هک یسک رهب ار شا

 . دادم

 شیاهناجیه جواب یتراپ اعقاو دعبهب نیازا
 لشم (ونروی) هژیو یندیشون , دوب هدیسر
 رسا یلیخ شاهنیسیزوم هورگیور هکنیا

 راتیگ زا یلاهاوناچ اهنآ نوچدوبهدرک
 فک هک دناددسم نوریب ناشیاهزاریاسو

 مدآ و درواس رن شراخب ار یسک ره یاپ
 زسحوتسج هب رایتخای + تساوخس ۳

 تآزایکیاب تساوخیمیدرم رگاو . دزادرپ

 اروا وتف رگیما  شتسدهداسیلیخدصق رب اهکسورع
 سکعب رینچمه و دربیم صفر تسیپ هب
 .دند رکیع اهد رم اب ار راک نیمه مه اهمناخ

 یلیخ هنوگ هل هنوگ مهاب یافو نم یتفو
 بوماپ دن ولب ۵ رتخد ؛ میدصق ریم مهاب ما رآ

 ار اهنآ لع رونز یودک لثم هک یلاه

 هناشيور یتس» وند یناه , دون هلاد شوب

 تفگ و دیشک یاف

 دیشکب تسد رها وخ ...ب.. یه

 گر زب ردام پولک هک اجنیا , هیصقر هچ یپا

 نیا یتسیاب امش تسیلاه گر زیردپ و اه

 . دیصق رب یروج

 یولج رد شند یانعا مامت ناهگان

 صسرصخپ , دند رکن دروخداکت هب عورش نم

 رسگید یاهاج » رتشیبشساب واه هناث هک

 متیررد رثثی مهتآ دندوب هدمآ رد شنجب
 ناجچیه هب مهار هک لنی تگنهآ یشحو

 موشب صفر مه وااپ هک دوب هدروآ
 زا یکی مدید مدرک هاگن ار مرانک

 هدیشک ی اهت وگن ار یاف ویدوتسا یاهنیسکت
 و ته تیلاعف لوغثم تخس ودرهوتسا
 یشوخاب مهام .انابجسدنراد ار ناخدوخ

 مداد همادا نانئوخ صق رب

 رد. مندیصقر مهان یاف و نم راب نیدنچ
 مراذگن ان مد زپ راب هب یرس اهصقر هلصاف
 رد . دنناعب یلاخ نام یکسیو ياهسالگ

 دروخ رب سون ءاک نیجاب اهندزرس زا یکی
 هام ود بجعن لامک اب راب نیا . مدرک

 شها مه ۰: .دودرو ناردارب وا ولق ود
 دنخبل کاب دندوبن
 هو اجينضح ریه ,ملسفا هک دش هدبشوپ هاسود

 تفگ وا - رطم

 امشک تا ابز +, نوناج ولآ

 دیدجبراتساب یتساب اش . ته اجنبام ه

 زا ,مهل راک یایرزم رهچ

 یقنناع .. یه دیوشب انآ اه

 دتادسپهن وگ كه ءزا یننامهلک و رس

 ۰ درک یفرعم مهب از ام سولراک نیچ و

 در یلوص یاهفراعت و میدز دنخبل مهیام

 ثكسربت واب نآ رب هوالعو میدرک لدبو
 وژرآ شیارب یرتتیب یاهتیتفوس و متنک
  دراد همانا) .... مدرک

 امس هراتس ب4 هرابش - ۳۳ هحفص 0



 یلابرهمن اوجیاقآ» نارهت 8
 اید تسهزا []

 هک نتفک باوچ رسرب موریم «زاجا بز
 ءاردرمو نز نا رگیزاپ یاه نیرت# -۱

 مرابش رد ایتح املیس ءزاتم ءاگ رم ز

 دیاءدرک هحاام هوم

 مچی رتتن هادی میم

 روروت

 امداقتهای دیفم نمهب یزاب نیت - ۲
 هیحاصم رااپ تسا ءدرب لک شاد ملی رد
 , تشاد میهاوخ مه

 ام زا اهنلیف نیرتهب ۳
  ةیفد هچون ثكپ ياحع

 نوتکان ده د

 لاج!روطب اما تسا

 رد هچ رن + مچ ۴۱, دز مال ار اهملیف نبا ناوتيم
 دعا وخ ملقزا یاهسا ایغی ۶۷ و يا
 یاتا

 تییبط :همو هییرخ «ظلاخ زا ز + ۶ هیط ۳ کر. رک
 و رادیارس : کا شاد ,ولاح یافا .یچتسپ تس نام 7 ۳

 .رهچدومک تفعب ,تواس یورار -
 رگیدکپاپ یاقم لباف نانپ اهتیل هک لا

 زکا نیارهوالع . دن سی شاممادا : دباب
 یرارکن هک دیناپين یرب# تفاییم هیابا
 ترم

 دم نه هبار اش هالب م ۶

 دنررک رکشت میخاسر رک رک اتاهقالاب
 هروسبص اي

 هتشذگ هنفه . یس «راوسنج هاب بس +

 اس

 دومت مپهاوخ

 تساینابرهم هک .نانایلیمف مان لتم
 نایایلیماف رکا دیال» ۱ دیعاپ ناب رهم هنیح

 «!دیشاب قفح دم هتبم متشرنیم دوب یاب

 نابرق یدهم یاقآ : تاهنساس
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۳ 

 ارچ : رییدرس یاقآ 8
 نیدرفلثمروهشع یاههتیپ رتهاپ
 یدرولامیا ثكي ؛ یقوئو زورهب

 ره متکی "داهنشیپ . "دینکن بت
 نارکیزاب نیا زا یکیاب هتفح
 دیشاب هتشاد وگتفگ

 «دا رنحرف ربکا ؛ هیلاضر»
 هدشناوخ : رییدرس 0

 هک یاءزات یاهحرطاب, زیزع
 هک ینادنمرتهاپ ۰ مياهتخیر یپ

 ,تشاد ميهاوخوگتفگ دیاهد بمان

 :دیفاپ نثنطم

۴ 

 داهنشیپ : ریبدرس یاتآ 8
 زا سوصخم هرامش كي منکیم
 ۱ دیشاب هتشاد شوک و ک

 «یلورع هدیرف : زاریش»
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 (هیقب)نریا

 مدرک در ار شاییاموت ,ازه۳۰ دزمتس و
 لاح رد ملیف هک مدیس یتقر اهدعب و

 و « مدش هک وش یرادربملیف و تسا هیهت
 هک نارگید مارتحا دیاپ ارچ هک فماتم

 یسخن فک و لوق هب مارتحا یتح چیه
 و زر لیام رگیید و طباور هیاس رد زین

 و وحم مربخ یپ نآ زا ینسارپ نم هک یتشرد
 هوش رابتعایب

 نا زا دیاب هک اعفاو : امیس هرانس

 دوشیریگ ولج هدننک درسلد تاقاقتا هنوگ

 لاعفا هنوگنیاندرمشدود ر« یارب یلعباوض و
 دوجوب دیماجنا .دها وخ ره یرابتعا ییابهک

 اهلاهک ميزادرپ رتات هب و ميرتگب . دیآ
 ثک رش راو دباهنف رگ هرانک نآ زا تسا

 یراددوسخ یرتاثت یاهسپ و اهئیامل رد
 :اینک ی م

 وز ینع رایب هچرک ران : نزبا

 رهاصرع رد و تسا اپ زارت رابتعا اب

 نکیل ...رادروخرب دنشزرا یپاهیکژیو زا

 ۰ زد مهش ن ۷۲ رخدد یتوس هگ هتسح زین من نوچ زنان زنند لوس را
 نوچ وارآیلحم و تسا

 هبیداه ماک یکیرا هنودیسر

 هارو هلملا

 رشوماحب
 نا و . دش دهاوخ هد رپ نامز هناضش وما ره

 تا رثاثت بيع علاو

 ردهاجنب رکا رگیزاب رن+ امنیم

 یلو

 تس.امداتفا

 : دنام دها وخ یقاب هلاسات دشاپ مهدس

 هاتفا هدرپ هک یش رناث

 ناونس هگ دیاب نم رظنب و

 1 رنه تسارح

 و طیم تلاسر

 یرفات بوخ یاههمان رب
 رگید هتک, , دوخ ریخرآ و یرادر ملیف

 نارگیزا د رمتسد هک " تسا نا ۳ رد

 هچان راپس رتالت هونح ۷ هک دیاب و تسا ۱

 ۰ دبای شیارفا امنیس ناگشیپرنع دزمتس
 نوسچ یاهثیپرنه کرزب یزاب زا رکا الثم
 زهن شدزبتس و دوخ یرادربلیف هدازیق
 ظفح ..... یلمف قوقح ریارب بم لقاال
 رسیممادتیکدابنیمزرس يا رتاثت یارب وا

 نایریصن -روم رد تسا نینچمه و

 و شوروخ یرضف .بیماظتنا - زرواتک-
 دیاب هک رگید نت دنچ و یدیلات هنازرف

 نارمیارتاثترنه یالتعا رد ناشنهرک مرگلداپ
 رتاثتزا مه اهنیا رگا هک اریز دوش یئشوک
 یقایرتاثت رد هئارا یارب یزیچ « دنوش رود

 تسا

 دن ام دهاوخ

 «هنوگ عش» دروم رد : امسیس هراتس

 یاهنادنشوهوبلاج رایسب عوضومرتانتندوب
 هک مراونیما و , درک حرسطب ار

 زا « ینویزیولت یاه سیپ لثم« سب ننازا
 یرادرب ملیف رتان بوح یاههما رب ماعت

 و یلعف یاهراک هب می زادرب لاح . هک

 هچودینکی م هچ « دیاهدرک هچ هک امش یتآ
 ؟ درک دهاوخ

 هدنیون هتشون « رسوبا تخل» همق

 ربا رساعم .دنمش تیاننح قداص موحرم ناریآ

 مه هک ماهدناسر نایاپ تسا هد سابق

 تسا یرادربادم لحارم نوتکا

 رکیرسمهتخدنا روک شن هب ص لایرس ن

 هک موشیم رهاظ ناریا .رهک ناهاشداپ

 یسقالسخا لوسا و اه تس دیپاپ تخ
 رد یرادباپ و یراثفاپ و تل یموق و

 نادش روگب مدنز هب یتح یتتس یاهرو

 نیارد ار مژان وسرپ ی هحدیم

 ردهک مراودیماو منشاد سود یلپخ لایرس
 زین امتیس رد . مشاب هد قفوم نآ هئارا

 ار نوکس و شمارآ « مراد یراک
 متکیم هب رج

 هک موشیم رایب اسم هرات

 اشابهک یئاه هحاص « + اهوگتنگ رد

 هلرز

 و ناندوخ هب تسن ۰ دهشیم هداد بمئرت

 لاح ره رد هک یناهبلبث رد نانیاهیزاب
 یامنیس ربراک ناشبات دنچ ما هب شرگناپ

 نادنچ یرواد .دنهدیزیهاوگ ار یبب

 نیا داجبا لامتحا و دیرادن یاهناشوخ

 شزرا مه ار دوخ هک دراد دوجو یعادن

 لقالو دا ربا یامنیس نز نارگیزاب رگید

 هب شرگناب نیا هک دینادیمن ناخرفن دنچ
 ملیف رد اش یندشن سشوار ف یاه یرزاب

 ملیفنیمه و چوب « للح« نوچ . دنچ یلاه
 و تسید هنانصنم نادنج « رخآ ماش« یرخآ

 دوخنهلس> اب یصن هنکش یعون اب دوشيم

 . درک شرمعت
۹ 

 ار هوخ یئامنیس راک سم

 منکيمندينال و مرادسن تسوه دیاب هک نانچ

 تریا

 یخربندوب زا رطمه هب هک دوشیمن لیلد یا
 منکروتعت هکنيا اب و مات دقتعم دوخاب

 یاه شقنتسرد ءافیا رد ار
 هک تنا نیا لکتم

 هوخ هفیظو هک
 ما.دادن ماعنا هل هم

 یصت ثكي رد" نارزنا یامنیم ردالوسا

 تاپنآ وصب

 ملیف یلصا روحم اپ هدنتاد

۳ 
 سون ناوتعی هک .ميوکب نش

 دب اذگ یم ات رثا یابا تب اعم 

 رکیزاب و هشییرنه هروم رد نیا یلو

 هکنپا رخآ فرح یناهتواعت

 یهورگ .هب و تسا نادرک راک لواامنیس

 دننکیم راک نادرگ راک یرکف تهج زد هک

 ر یلر دوشیم رتمکو

 ناتدوختباضر لقاال + رآ رد هک یلاهملف

 .دتانهدخ بلج رگنزاد كاب قلالع تهج زا

 دینک روایو مرکتتم مه نم : نريا
 نآ رد هک یلقن راظتتا تسا یرمع 4

 ءاشا مهار شیاپب و مراذگی ار مساحا

 هیاسلرت زا شیپ هک دشا ؛ ماهتشن . منک
 1 

 وریور یشعن نینچ اب + یندنر یاهنور

 را

 تساناخیشعئرد سیلب مه تسا هدنتف رسرالداهن وبلس
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 نادرگراک و تراس
 رادربملیف »"#ِِ

 ب یصیر تس ؛ .دتکهم

 بل اه -یلیقعیضت رمس نویایه
 نوبابه )

 هللازبزع : نادرگراک -

 تیراسوت و پراپزام

 هدننک هیهک - زوپا

 لیمجداردیعس :نا رگیزاب -
 یاضرنح - ریمششور

 ذسسجحا

 دتسحآ

 فیت و نادرگراک - ءار 0
 هلابیبح: تسیرانس - یثافس اب

 ت-یمیر هللارکش ؛راد .هلیف

 كشئور - قولو ریو
 ویناهاش الیژ -- رفنیهاخ ز

 نادرگر اکو تیراسیا

 یسطع : رادربیلیف

 - یدهجم لامج : «دنکهیهق

 اصر .- رهورف الی 8

 .دادرهم دیشمج و هرات

 نادرگراک :تیرات

 « یگنر » - اهنایسآ زار 9

 یطعسحم : نادرگراک و

 بتلگنزیلگ - نیدرف -0
 اضرسزانهش - یجرک -
 .دادرهمنیمج و یرفعح رد

 ,نادرسگواگآ هح تو# انا
 رادربملیق .. بوک رح اس

 -.یرولینیحم | تسراتس سس ۱
 بلال -نامرا قو و رهچ

 بینونهک - یهانپ اسوتآ

 هیهت:نادرک راک یکیز 5

 زادسملیق بس دایص ۶

 ,كیپآ یرم : نارگیزا - و
 نیمه و نایتسوب كپپآ -

 :؛نادرگ راک و تیراسس الی

 بیقداص یلع :رادربملیف . ی
 : ارگ بول لامچ

 هه

 یلافر لامچ و مازآ - یدرونامیا كيب

 :ریواصت یلامنیس نامزاس

 نادرگراک یگنر - بونچ شتآ اف
 بینیتناد نلورارادربایف - تنورب نلا

 :نارگیزا -ت ینابیش ب .شمح منش هه

 اعب یئاب یرزپ - یعیطم كم رم#

 یلشاف انر و دازآ

 نادرگراک و تبرانس - یفالت 8
 هللازکع : زادربملیف - یدمحم رصان

 س یناییش دیتمج : هدننکهیه - یعیفر

 بیشلاب یروپ - دیفع نمهب : نارگیزاب
 یردسدازرهش و نیتمار زو رهن

 وصمأقتنا در روسجر دخد 8

 هیکرت و ناريا كرثثم لوسحم . یگن
 یریم و ریدغ ؛ یئاب یروپ : نارگیزاب

 نادرگراک -تلاسیلک اباب

 بونعززایژام 4 زاد لنف ت ناورشریما
 نازگیزاب - ینابف دیشنج + هدنکهیهت

 یئابطابط زیگناروخ - یحیطم كلم رسان

 ذیعم نمهب و یریع
 لوصحم یگنر - نخ د

 صاف :نارگبزاب هیکرت و ناریا كرتنم

 :یشوایس یرپ وا ریدغ - یمیطم كلم

 ربیها :نادرگر اک - كمن و نان 8

 بیمیقر هللارکش : رادربملیف - ناورش

 :نارگیراپ - ینابیش دیدمج: هدننک هیهت

 - یئابطاط زیگناروخ یدروت امیا كيب

 ی و#

 ۰ یریماو دیر زو رهش
 نلآ:نادرکر اک نگنرتبا ارس 8

 هیهترلرب رایزاع رادرسملیف - تنور

 :؛ نارگیزا - ینابیش دیشمج : «دننک

 ننلخ يک یروپ تیمیظف الف رسان
 نایبرف زرمارف و هازآ

 نادرگراکسدش قثاع مترج ردام 8
 بیلاوریافسوپ : تب رانس - یقداص ربکا
 انرز هدنک هیهت بنویبساق : رادربنلیف

 تیدرونابیا كيب : نارگیزاب - ینایش
 دمحا - یلیقمس هردأن - لالج - ناجرم

 ۶, لالج و ییعع

 :مانراهچ
 وتسران - ندرم راب راز

 ؛ رادرسلیق _ ناب رهع لالج نادرگ راک

 تنوگیآبارهس: هدننکهیهت- یمیطم) ابک
 یلع- كسولم - دار دیعس : نارگیزاب
 ۰ .هداژمیخت یدهم و دازآ

 نایتسلاگ - پزایتما هدنراد

 ناگدنسیو یاروخ : زر

 :(موسدتسیب لاس) ۹۵۰ لسلسم (دی.دجهرود)
 ۱ لای ۳۵ تمیق
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 هدننکهیهت و نادرگراک - ار 8
 -.نیدلیمسا : رادرپملیق - یبطاف ما
 رهش - دیفع نمهب : نارگیزاپ-_یدمحم
 ,یریعو لاللج .س وتسرپ یمادنا

 هلاتردق نادرگراک س اوشیپ ۰

 - تورمروپ روق : رادرپملیف - یگدرن
 :نارگنزاپ - یماهت سسج : هدننک هیهت
 تب یسیلس یطوط -- یلیل - دینننمهب

 بیحایر یورپ - یزاریش یتنچ - مارهش
 دازآ یلع و رفیناسمر

 هدننکهیهت و نادرگراک - رم 8

 تورم روپحروت * رادربملیف  عناق ردا

 نارگیزاساژتیفرع یلعددحم : تسرانس
 هدیپس - یخیاثم دیشمج

 مس تچ
 - رهن رد رادیپ

 :تسراسسشویزاد : .!دربملیف  یرداق
 یطع هدننکهیهت سس دار دواع اضریلع

 ی تره -یرداق جربا ؛نارگیزاب - یساع
 .یرگشل یرهم - ردص ثانشور - یلیقع

 و تسیزاس س طخ یور رعبهس

 زاد میلی

 یدعهم هدننکهیه

 یرون-یقولوزیگنچ

 جربا:نادرگ راک

 نادرگ راک
 یدهنحم دیمح

 ییایغ هللادم

 نارگیزاپ- ییمع

 ینوبراخرگ و ینارک

 نادرگراک ندق

 زادسنلبف - داژت دواد

 دواد:اهتیزانس بم یسابعیلع : «دننک هبهت
 بشوگ و ت ؛نارگیژاب - یلاطع امر و هاو

 رصان بیئاشرمرک ار - یقوئو زیکنچ
 یلاط ار و هدا زیلع

 نادزکر اک اهیتبرع ]

 ب یصیطملامک : زا:ریملیف - هدنزرو
 یدهع . هدننکهیهت - دالیم : تسراس
 راهش ؛دبعم نههب نارگیژاب دن یمحعع
 - دازآ یلع - لیگ نیح - ینارهت

 اتریلع
 -یدن ولا نیشمج

 دستم

 ینامیلس نیورپ
 :نادرکر اکمدش قشاعمنوج رهوش 8

 - تفحو هللاترد ۰ هدننک هپهت و

 !وادمسلیف .سیثح دع دیحم تیراس
 هلاژتدحو + نارگیزاب - یئالوم مارهب

 :ژانهتیدازراسرفسا بیریم - یمیرک
 روپ رضخا و یادهاز یلع

 جرسیا : لادرکراک - تب
 !رادربملیفبیلطدیمس :تییزانسس یرداق
 یساع یلع : هبنک هیهت-یدنولا دیشمج
 لمرسان - یقوئر دورهب : نارگیزاپ
 - رسفیودهم - یزافح نیمیس - یمیطم
 یریسنهحیلم - یناتاک

 هنازرزب : نادرگرا . بان 8
 رابسلیف - یرداه

 هدننک همهت - روپنیرز نمهب

 تسراس یناخ

 رسیور

 سقوسلو رهچوم : نارگیزاب - یزاجح
 لالج و یئاطابط ریگناروش

 لثوماس نادرگراک - ناروج
 سنج را نوپامه:راد سیف - نایکیچاخ

 هدلنکهیهت - روبنیرر نمه : تسیراس
 ورم : نارکیزا - یزاح قدر
 و یفوثو

 سکر  رتائت امنس تک رش

 و تبراس - ست.« دور 9
 رادریملیف - یلاک رسابع : نادرگ راک

 ,دیقمنمهب : نارگیزاب - یداع بجر
 .دازآیلع ولیگ نیسح ۰ ینارهن زانهخ

 ر ینج
 :ناراهربملیف --یلیمسا دواد + نادرگراک
 ط -- يميطم اانک -- روپفهام حریا

 ژانهش نویامه : نا_گی ااب - ینانیزم
 «نایچک بف

 و تیراس - لپ

 - تسوپنط + مارهب -- ینارهت

 ریصشور و یسرن  یزاریش یتنج

 :نادرکراک - زره یاهنطع
 وادرپملیق - دهاجم ریمآ - وجلد دن

  ناعرآ : هدننک هپهت - نایلاپ سورط
 بنگیونیلیآ ب وجلد ناررف نارگیزاب

 لالجسرپبش مارهن - یخرهاثبارحم

 نامرآ و

 . هیقائیم ویدوتسا
 تیزاس- تعرس اب ریظات هنر 9

 وادرملیه- شاتیره زرضخ+؛نادرگر اک و
 یدح ؛ هدننک هیهئ- ولراهب کشوه
 هتشرسف - نرپا : نارگیزاپ - هیقاثیم
 بداژتهب رورهب - یقیدسزرمارف- یبانح
 یزا ریثیتنج

 یضترم: نادرگر اک سایاج

 هیت سروبقداس جربا :,ابرپیلیق -- یلینع
 : تیراس _- هیقاث» یدهم مدننک

 یضترم : نارگیزاب - .دنولا سورپس
 و یلخب تیاع , هنکنز یلک - یلیفع
 ۰ یمادناربش

 :نادرگراک و تبراس - چرک
 !زادیملیف .-- وجلد ةیحح بت دخاجم ریمآ

 یدهم ۰ هدننکهیهل - تسدنیرز اضریلع

 4۲ هحنم رد هیقپ

 تد-تحدمجججج جم وو مو وجوه وجتوو

 ۱۰ ناسراپآ - ۴ هرامش تلوزوریادتبا- تاودزاوردارراهچ ین

 ۱۹۷ یتسبقودضص هرامش ۸۳۹۵۷۱ نفلت

زاسروارگ: زا یگنر ریواصت و یگنر و یب لو امنیسهد
 ۳۹۳۴۱۴نفلت ناریارهمی

 ۸۳۱6۲۰ - ۸۳۱۵9۰ نفلت كيفارگزامپاچ : زا نتم و یگنر ربواصت پاچ

 نبرفآ شون : دلج یور

 شمار : طسدیولبات
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 هبعالطا

 نا ریا ی نامزاس

 «اتنیس» ه ریاح

 نا ربا ملیف یلامنیس هراونشج هما داینب هک دناس ریم نا ربا ملیف ناگدنک هیهت نسجنا مرتجم تاضعا هیلک راضحتاب

 راذگ رب یراچ لاسامرهم رد هراونشج نسستخن هریدم تثیه هلخنیمصت ساسا ریو هدیسر ببوصتب (اتیس هزیاج)

 رد تکرش قح تساه دشهدراذگ شیامن شرسپ یهاشنهاش ۲5۳۸ و ۳۵۳۴۳ یاهلاس رد هک یلاههلیف هیلک وددرگیم
 تک ر شب لیامت تروصردات دوشیم توعد نسسجنا وضع ناگدننک هیهت هیلک زا اذل .دنابیم ارادار هراوشج نیتسخن
 ملیفیبک كباب ها رمه هدومن لسکت ار یلاسرا مرف هام دادرم ۳۱ زور یرادا تقو رخآان رثکاادح + هراونچ رد

 ,دنیامن لیوحت نارباملبف ناگدننک هپهت نمجنا لحمرد هراونشج تقوع رتفد هب

 نا ریا ملیف یئامنیس هراونشج هریدم تئیه

 هک هچنآ یمدزترسح . نآ راوخ قيرد و

 یی ادا (هیق) تقیقح ات ناب
 نیا رد یفرح هکنآ زا رتسب (] ۰ 9 ناد رع

 نآ و ملک, رشور اریدروم متماوخیممن زپ "هراپ
 هاگنآ هژیوب منزیم فرح یم یتقو هکتسیا

 محدب حیضوت دیاییم و دشاپ هبحاصم هک یگنفیت یاهنوگ ه یاب:آ رد 8
 منا وتیمنمروایبمراک یگن ؟چ یارب یلئالد و دنشیوخ یهتشلگ قشاعتسه «تبرغیغ»هب

 هکنآ یارب . منی فرح مياهمليق يگداب
 فرح تحار یلوخ هدا« ین نم ی اهملص

 اهنآ هراب رد مهآ مخیم ,*۰ و هنش زیع

 هکد نکس مکح دوخب دوخ نیا ؛ مهدب ییشرت

 ,ببس بشع , منژیم هک یلاهفرح رد نم

 هک تساحشاو « مدرکن لئالد و هراچ

 نوچهک دپایم شیپ فر» نیا دوخ یدوحب

 ؛ ملزیم فرح نم یتفو دنتسین هداس لپالد

 منزیمت فرح هداس .منزیم فرح مالکاپ

 دوخیگدب نم ندز فرح , اهملیف هرابرد

 یناپهراج لیلدب دیاش نیا . تسن مياهملپف

 منشاد تسود تسا ن ,ک «احمو

 الصادینکیم یگدنز هک ی ماگنه و دضفایم

 . تان یگدنز ورج

 نسا

 دنسرپپ تسکمه مموگب زاغآ رد ار اهفرح

 یزاسلف یتقوارج دیراد مه قح 4

 و دنزیم فرح شیاهبلف رد هدان ردقتپا

 فرح ینقو دزاسیع هلعیار مدرم هدوناپ

 نیبب ! ت یگهداس ما ادج , دنزیم لوصم
 یحیشربملیف هزاپ رد ههاوخپ نم یتقو

 وت هک میوگب هداس ردقنآ مناوتیما محدب

 هرایرد,هاوخپ ضرف گامروجم . یوشانرا
 زا , مرسیگب هدم ناف عزا .منزبفرح قتع

 .یولو زا , ظفاح زا منادیم هک یزیچلآ

 یور هک ميوکب معاوض یروز زا رک
 یصول زا دیابیم دونیم رتچ مولطم كيرس
 مریگب ماو . یرگن هعماح « یساش هعاج

 شورف نامزاس هیعالطا
 پسک نارب نسا دنتشاوخ یزکرم ناتسا مرتحم ناگدنپامن

 هپ ادنوه یاه تلکپسونوم یف دنبامن دحاو یساگرزاب عالطا عونره
 دنپامرف همجارم ایردص شوروک یاقآ شحپ ادره ین رزاب

 ۸۳۳۳۸۳ -- ۹ نفلت

 ۱۹۸ ان ۱۹۵ یاه هرامش - هیدجما لامش - تلوزور - نارهت

 امنیس هراتس - ۱46 هراش - ۳۸ ه>حفص
 ی هدامزا ارمیاهف رح هک تماهنتفک نیمه ر

 دریگیم دن وخب / ِد 0 هادا» لکش و دی رود

 : نوچ هکدیآ شیپ محو دیاشو

 ارقرب طابترا  ی
 1 جا وض دننکیم

 نآ هسب مياهسفرب ,ِ
 ۲ هشور کن

 اتس نینچ +
 گیس دناءداس نوچ نم ی اهملیف « ین ایف دیم

 مو
 گو » رپ یاهملیف هکنیا هب دنوشیم

 رس نم تسا مص هک یزیچ . دنتسیل

 لار , مدونش و تفگ تباب هک مرادن ن
 هب ؛ مترب فرح دهاوخبم رم . مرمگی 5 ۱

 :نرح مالک رها وضیم یکع یهطساو اپ
  سم

 یعایمه :تنکل دف رد تنکمم . منزپ
 مش و ۱

 یارباهنا یراتفرکنیا منزب فرح میقتسم اپ

 هبنانب اههتخاس هکیلاهنایهمه . تسین نم

 توهم نینچ ۷ :یم م یلاهلکشم

 هکسیو - هب 1

 دنزب فرح, شیاه »ِت
 ی ع

 ادا دیوگیم نخس بوخ هک رگید یکاپ
 ر دوخ نایر نم تن يبوخ املیف

 و . تسا ریوصت رم نابز ماهدرک ادیپ

 ارچ هک منيشنیم وگشهگیوتاب هکیماکنه

 یامیسارچ .تساهتسه وت یاه راک رد هعجاف

 تهایسوت

 هتفگ دا اهنپا و مریگپماو مب اههتشذگ و

 باک یلیخ ام وحم

 دوشم

 ایجوت یارب هک یعضو نینچاب ۵

 تیاهنردو ملیف یاهمدآ دناور و اهرادرک

 «ینکیم ساسحا یمالک تیدودحم ملیف دوخ
 وتیاهمدآارچ هک تفگ ۱ نا وتیم ! رتیااما

 , دنشیوخ هتشذگ یهتسلد هثسه

 «نیوب» نیا . تین تدهدحم نپا []

 تسا ندوب لعف زا یلکش نیا

 ملیف ملا تیم رتنحا ر نم هکنپا هب ندوب ینعی

 تفوچبح مزاسیم ملیف هک ءاگنآ , مزاب

 تایسدهدب رکفتم مل» هک منکیمن کف

 هب ۰ قاطا یهشوگ رد همش یمدآ هک

 رد هک ار یمدآ نم دشاب هتفرورف رکف

 هنزپسا کفتم یاهفرح + هدعآ ملیف ریوصت

 و توخس و« دنکیم کف هقیفد هس لثم رد و

 رددرپگب یکعهقیقد هسدآنیازا یزاسلیف
 و ملیف و رکفنم مدآ كاب , تیعنو نیمه

 هنرح تسکمم . م"ادیمت رکفتم ار زاسلیف

 پلیف هک دهد ناشن « ,ایف منآ هدنگ یاه

 یفرح:همق و تاییدا هنیم رد اضرف شزاس

 دایرایب نیا اما دشاب هتناد نتفگ یار

 , تسامنیس موبدم هب

 آ و اهنیصخش + ملیف یابمدآ 3

 اه وشیم لصنم مهب ؛ تسانآ تفاب هک یزیچ

 دسد یزیسچ ؛ فرظ هتردو دنیچیم و
 کف هکدنکیم راداو !رنهچنآ . دحدیم

 هیایم باب رکتتمیامنیس نمیارب« ینک
 دهدیمناشنار ندرک رکف هک یلامتس نآه

 افت

 یادناوخوبلاج یهتحابم ننا یهمادا
 .دیلا وخب هدنپآ هرامشردار
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 و دکيم پیفع ار

 دهیم تاح

 (هیقب) هیشا> رو
 یراک بس تست

 ۳ وا ملسسم بم
 روسجم

 یاه تحاش هکیروطپ راکیارخ

 «ییرغلاشهبلامش» ملیف هب

 رد ملیف نیا رد |

 میت یملامتیم

 یعاس زا رکشت نمش نیا ر ب« و را لاح رب 3
 در 2 ناجی ِ دشاپ زوط 1 اجیح هلثسم زا انج ۳

 ی ی مو راک یلک تامختم زا هک «رهلیر

 نا رد تسا كاکچیم
 یادحم یاهمدآ هپ مزوخیم

 دن رهکیم رارقملرخ » نامرهق ءار رسرب

 ار دوخ قیرط پا زا كاکچیه _

 ید سانشناوركپ

 ۳ ۴ هژیو تادیهمت هپ میسرپع دعب و

 چتر ردار شلیف نا-رهق هنوگچ هک را
 هراد یرا رکت یاههمانریهب ساصتخا رد تردو دهیم ۳

 ۱ یئاسهلاویف و هدرک هداعت هب مه ار رکاخابت هک یاهحل

 هجرت اب مپ راس رسپوا ملی

 دمتنونکآ مه هکنپا 4 هسک

 هروف اپگاکچیه یاهملیفرا یداپ

 اکیرما هتنج رب ناز یاساب و املیف
 ۰ دنکیم یفرع»

 زا دسناونیم دراد ر

 تسشنس اپ قش

 دیامن رازگرپ نانآ هکلهم زا ار وا - دناسرپم ت

 ار«نیلیاجیلراچ» نرق هعیا راکهاخ ی رتهب تسا رختفم هدن اید ایس»

 درادن میدضت تسا ره هتش رب هک یلسناب

 ۱ رد طقف بشما همان رب ۱

 دید
 9 : نادرگء او هتل «تسیرانع ۱ یلراج

 (هیقی)اکنا زوب ودن#ل
 ن 1 در

 و لوح رد هراومه هک یناپور ابی
 :سکلبیمشایناعلاتیا یاتمه شوح رارف یرهم یب دروم یاع مچ ید
 و ۳ 4+ تشاد مسمصت یتح و تفرت
 راک ایوت «یدیشر» فارتعا نی دتنک یظفاحادخ لابتو ۳ ۲ 9 ص2 ادخ 3 طعاخ

 لا زاسلیف ر یکی نوچ داد شس شو ناتچ ر صوت اب رد ٌاع
 یصقروا زاات هداتفا تهارص هب ینارب تسا رح یا رب گنردالب هک ی ۱ 7 هر هک ۳
 یاتمه كي یئایلاتیا هتیپرنح نیا پیت رد یپزت مهراپ كي یتح ایسآ یاهتلم هتیمزردودهزاب « اکن زوبودنا ماجرد و دش باختنا یلم میت هزاورد

 دوخ تیبثتاب و تفرگلاج شا ۱
 هب هح تای و

 طاخ هب

 ر اس دنک هتخادرپ و هتخاس زین ینارپ
 سضقن هب هجوت اب ۰ تنگبم یدنر یزاححلماک یئد

۳ 

 اما منع

۰ 1 ۰ 

 شیپ اهمایف رد اخنازوب ودن)ل 4 یناه

 هب یئاه شقن نینچ تسا رارق و دراد نییمه وتسا یلم میت كي هزامش ناب
 دورمن نایگ,دوشهاهتیب زین یدیفر مزاع نازاکه رو زفاس داره هب هننح
 هدهع را تسآ نابءراور یدیش دوشیم ل زوم

 وا را هکلپ دیأرب نآ یارجا كس یدیشر هتشذگ هتفح

 رتهیار هزاورد ءار و دوپ دراوروف اکنازوبودنا هایش هب هحاصم

 ی
 

> 

 ی حج حج یو یو و هو حج و ووج وجووج و موج هو موج وووجب  همجعمعجع

 قفوم شقن نیا یارجا رد تخانشیم
 د وبیم

 ۱۳۹۹ ک کج

 .دزرایم تنبد رابدنچ هب هک یبلش

 : رو طقف بشم | همان رب
 سس

 ۲ راب امنیس
۰ 0 

 تم

 تن را ,



 تن تن

 ۱۳۳5 .اآ (هیقب) نیرفآ شون

 اما منزیم هدنگ هدنک یاه فرح نمک

 منکیمن راک لوپ رطاخبنم هک تسنپا ستقیفح

 هر یخ

 نسم .منکیم ارچا یناجم یاهدمان رب رگیید

 نیمهب و ماهتخودنین یاهسیک راکسیایارب
 مرادندینک یم رکف امش هک مه یلوپ تهچ

 یسگاناوخزاک رد ینکیم رکف 9

 یسک هچ پیقر و و تساوت بیفر یسکهچ
 ٩ یته

 لاحنجناتفرح نیااب دیهاوخیم اش -
 هک هنادیم یرایذوه مدآ ره اما .دینک اپ

 یلو . دشوکیمنماب تباقر یارب یک هچ
 یئوداج یادس قشاع نم هک ميوکي دیراذگب
 یتهابخمیادس هب هاگچیه اما متسه شرک وک
 هدرکوازا یدیلقت ماهتساوحمن و دراد واپ

 یاحاجییخ رو سس زب رسا بیت 

 ما

 دوشیم رشتسهک یلاهرتسوبزا ایآ

 ! دوشیم تبیصن مه یلوپ
 تفایرد یلوپ تبابنیازانم , هن

 دننکیکدتز .دیابمح اهنآ اربر ؛ منکیمن
 تساراک ع ون كيشدوخ مهنیا لاح رهپ

 یگدنناوخ عورشزا لیقوت یسار 8
 نیارد تسنکمم یتشاد تیلامف مه ایم رث
 ؟ یهدب یحیحوت هراب

 ردنهتشذگ یاهتیل اف هرایرد تبحم

 مسگدنز زیگنامغ یاهزور دایپ ارح ابنپس

 منک م یگدنز یادا
 هفالع تلعب *مرادردا رب و زها وختش» هک

 مملیف نیل وارد متشاد امنیس هقرجدپ هک يساخ
 یارب ارنآ هک مدرکیزاب ناهام هصق مساپ

 وناخ ردیم :دزادایم

 دنکلمحت ار هدنیوک رثا نسا زیگنا هرهلد یاهانحص یاخامت هک شاد یوق یلیخ ۰. امش بلق

 یلیخنسرهچ .دنداتسرف ناتسیدنه لا ویتس
 اما.تفرگ رارق نارگ امنیس هچون دروم دور
 ینحد تایمقاو مامل هک معسانم یلیخ اعقاو

 .دشبارخ یئامنیس لماوع اپ دروخرپ رد نم
 هک یناهلیفاب مدرکیمرکف ادتپا هک !رچ

 ناتنارب رنه مناوتیم نم دش دهاوخ هتخاس
 یلو,منک پسکدوخ یارب یژینسرپ و مهدب
 هوبن روطنیا هناعساتع

 هتخاسنمزا هتشذگ ردهک یناریایاهملیف مامت
 نیرتکچرک و دندوبلذنیمیتراجت عونزادش

 زا .دربهتفرن راکپ اهنارد یاهقیلم و قرد
 یاهنیسرد ینژ هراتسره یور اش رگیید یوس

 اهنلیفرد هک دیتیبیم دیراذگب تتگنا یسراب

 یکس هنحساپ و دنناوخیماپ و دنصف ریع اپ

 و ویراس تساوخن يا یصی .دننکيم یراب
 نص تهج نیمهب ,تسا ملیف هدنزاس لماوم
 هسرد یزاپزایپ و منمآمدوخب دوز یلیح

 هژات نوچ . مدینکر انکار مدوخ ملیف راهچ
 مههکد ننک لوبق دناوتیمن مدرم هک مدیمه

 رولپ اتتبازیل

 هم جزاخ یامنیس یاههراتس نیر روهنم

 دتهمه بویحم اما , دننک یم یژاب یکس

 اسهرابمم هناتساتماجنیا رد .دنراد

 مس و ودرابتربربم ۶

 رته و
 ملیف لوطرد هشیپرنه كي رگا و تسا طلغ

 هراتس بچرب درک یزاپ یکس هنحص كاب

 یژاب لیلدنیمهب . دنزیم وا یور یسکس
 مداهت ر رملبف رب اک !

 اسنیس هرابرد الوصا وت توانق 9
 . تسا هنوگچ

 رته هكاپ امنیس .تسا فلوم و هقالخ

 راکنیاهک درک «دافتسانآ زا یحیحص وحپ دیاب

 دراد مزال رو 1 وعش مه

 رانکاراهیسرد یزابهک یتنک وت
 مسلیق كب رد یزان اریخااما -یداهن

 یبپ.یاهدناسرماستا هبار ددصاق میساب یتامیس

 لومق اراهملفرد یزاب هرابودهک دش رولعچ

 1 یاهدرک

 اسنیبزاهک یلامود تدم لوط زد

 نبملیف رد یزاپ داهنشيپ اهراپ متفرگ هرانک
 هندناوخ یتقو اصوصخ . مدرکنلوبق و دش

 ءورگ مدروآتسدپ یسانم تیعقوم و مدش
 ٩ یدایر

 رازح
 نرج مئاد در باوج

 داتتهلداعم یدزمتسداب نارگ امنیس ز

 اهنآهمهب نم اما

 رازیپ ملیف رد یزابزا

 تنیا شتقیقح یلو؛مدوپ .دش

 ملیف یتقو شیپلاس
 م رثا
 دعآ

 دندمآ مغارسب ناموت

 راهچنم هک
 «پادرمرد دیشروخ »

 دوجوبنمرد قایتشانیا منید ار رافص

 یضقوو مکیژاپ رافسزا یملیفرد هک
 . م یاقآ هک
 ویراسنسناوح زا سب و تفرک سامت

 نآدرمتسد هراپرد یتبحس یتح هکنیا نودب
 مضف ریذپ ار كدصاق ملیف رد یزاپمشابهدرک
 بیهت زا ملیفنیا هدنزاس رداک هکنیا اصوصخ
 مارتخالب اق لماوع زا هم نارکیزاب هدنک

 یهجوت دروم و

 رعاپ شدیدج ملیف هرابرد راعس

 دته ایسنارد

 وست هب یاهزات زیچ هم ایف نا 8
 , تسا هداد

 سحملیفنیارد یزابزادمپ هزاتنم بس

 اسنیس یعقاو دنمرهكي مناوتیسک مدرک
 دوهیپ اهل اس نآردهک مدرک سحءزات ۰مشاب

 , مدوبهدشهتف رگ یزایی امنیس رد
 رمارد هزاتفلوت كي نم یارپ كدصات

 نیا ژاتوم ماگنههکاهنآ وتسا یرگیزاپ
 ددس اقهک .دندقتعم قاعتالاب دنادید ار ملیف

 | رمسسیگ مثچ دوخ دم زد یملیف

 ین راجتیامیسهنیمزردء ات شهچ كي گلد اق

 داش نامی تب ی

 کید و نامز
 لب مليق

 دا ودیعم هک متن رد

 ككياب یناریا رک اثامت هدنراد نیارد

 دونب وریور بوخ و قصت

 : وبدوتسا

 مچ

 ص وصخمساکع

 امنیسه راتس

 ۸۲۳۳۴۰ نفلت

 یزاب مه زاب ابآ
 ۶ یهدیم

 لماوعملیفنیا ریظن هکنیا رکم «هن

 و نا ریایامنیس یرنع هعماج دیئا هروم نآ

 هباداار اهبلیف رد

 دشاب مدرم

 < تاهدشدللب ینادصورس اریخا 8
 ,دشورفیمرا ز هلال ردا رنیسکس همسن یاهسکع

 اها رجامنناهرابرد و هدمآ اجک زااهکع نیا

 سیم هدافتسااهکع نیازا ماهدیر ترهش
 سکص وجدوس یاهدع رگید یوسزا.دننک

 هسرپ یاهندپ یور ار روهشمن ادنمرته

 و دستزب لوک ار مدرمات دننکیم ژاتنوم
 لسستلاسنچ دشاپ ناتدایرکا . دتشورفب

 ناروپمناخ زا یاهدشزاتوم یاهکع نینچ

 دمارازابهب مهرگید شزرااب دنمرنحد دچ و

 دشهتفرگ شیولج هک

 ] یرادن جاودزا لایخ اآ
 هچرههک تنیا ميوزرآ اما, هن المف

 تداحواهلاننج رشزاات منک جاودزا رتودز
 نسص الئم رکا موش تحار نآ ونیای اه

 ؛دوحبراهان و مورپ ناروتسر كيپ مردا رب اپ
 رسپ كپ اب نیرفآشون هکد وشیم حیات هلصافالپ

 تاعباغنیا رح رتشیب4 ةبلا , تساهدش هدید ناوج

 «کددنزادنایم اهناپز رس رب یئاهنآم مار
 ابا ؛دنک پارخارم تیعقوم .دنهاوخیم
 یعاهتجاو رایشوههمهءرودنیارد هن اتخبشوخ
 دزاپ دیی تار رفنکی اهژزیچنیا ب و دنتسه

 اب هک تشیا مه فرحنیا لیلد «دننک یمن

 مودسنارفر رد نم اهتباقر و تاعیاشنیا مامت
 +بلجم یوس زا « لاس ناگدنناوخ نیرتهب

 ؛مدرک بکار لوا ماقم ناناوچ

 1 یرادیچ هزات ها رت

 نادرگباتآ لک مساهب یاهزات هنارت -

 مس به یرگید هنارت یدورب و ماهدناوخ

 نود فارنآ کنهآهک درک مهاوخ ارجا یلکاک

 .عانیرسک الیل ار نآ رمش و هتخاس دونشخ

 ۰ هتسا هدورس رساعس بوخ
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 تسسس
 (هیقب)راکسا "
 کا
 ناگناگیب ۲ « زیمآ رحسایعج» « هب هويم

 ار «یتخبخوخ نیمشت هناخنامهب» و ۴

 ندنلرد ۱۵۹۵۸ لاس رد رگیزاب نیا + درب مپ

 + تشلگ رب

 یکچوک راکسا هزیاج «ینور یکیب
 مسیدقت هل اب هدفه «دنلراگ یدوج» ب

 .تسا ۱8۳۹, لاس رد وا شاداپنبا و دم
 هنا رت بش نیا رد «دنلراگ یدوجء

 نیرتهب نایم هک ار « نامک نیگنر یارورب+
 دنکیما رجا ؛ تسا هدش باختتا لاس یاهارآ

 ۰ دریگیم را رق هجوت درو <

 یاههلیف نتحاس رطاخب «یتسید تلاو»

 مه زاب یلاوتم لاس نیمتته یارن نور
 . دریگیم هزیاچ

 «زباج كي یمداکآ سیئر رجناو رتلاو

 تشادگر زب رطاخب و دوب دای ناوسب راکبا
 سی رنیتخن « سکسرف سالگاد » ءرباخ

 «سکس رف یالگاد » وا دن ز رسفاب یمداکآ

 . هدنامتيم ادا« رسپ

 تسیراسنب رتهب هزباج «سیئ ور کس
 هتفرگ قلعت «دراوه یندیس» هب هک ار ام

 هتشذگل اس رد وا نوچ - دنکی م تفایرد , دو
 . دو هدخ توف

 ملیف نتخاس یارب «گنیمافروتکیو»
 هنخاشلاس نادرگر اک نرتهب «هنفردابر»
 «دووجاس»ملیف نیا نتخاس رد نوچ اما . دونی

 هدرک یهارمه ار وامه "رک و یک جروج» و
 یناهتنلاخماب یمداکآ شنرگ نیادندون

 ددرگیم هجاوم
۳ 

 هک دنراد هدیقع اهیضعب
 یارب«رلیاومایلیو ۷ هب دیابیم هزیاج

 تفرگیم قلعت «گنیرتو یاههپت» ملی نتخاس
 رد راکسا هرود نیمهدزاود بش

 «گنیزاس دیواد» یارب یگرزب بش عفاو
 اما - تسا «هتفرداب رب» ملیف هدننک هیهآ

 هتخاس اپرب ملیف ننا هک یبرغ یوهایه رد
 یکچوک نز« لچیمتراگر ام» زا یسک تسا

 سنکیمن یداپ , هتشون ار ملیف نیا نامور هک
 ناراختفا نیامامتراذگ ن اینب عقاو رد هک یسک

 دوب
 «لبیگكرالک » یا ربنمصرد« هتفر دان رب»

 نآرد هک ساخ پیت كي مه شلوا رگیزاب
 هسب دونم ناز بوبحه عبرس یلیح نامز

 نازاسلیف ربا اهتدماتهک - دروایم نافمرا

 ,دننک ی رادربهرهب بت ننا زا دنکي م یعم

۱۹۴۰ 

 ( بام نیودلگو رتم)
 : لاس درم رگیزاب نیرته 8

 (سیچ رتساظفاحادخ) تانود ترار

 نایوبو:لاسنژرگیزاب نیرتهب 8
 ( هتفردابرب ) یل

 :مودشس درمرگیزاب نرتهم ۵

 (ناجیلد) لچیم ساعوت

 :مود شتننزرگیزان نیرتهب 8
 ( هتفردابرب ) لینادکمیتاه

 : لاس نادرگراک نیرتهب ۵
 ( هتفرداب رب ) گنسبلف روتکنو

 ! قشعو یوسنا رف هدنناوخ

 یوسنا رف ناگد نناوخزاهک وبتسا []

 تدناوخاب ار شراکادتبا .دشابیمنا ربا میقم
 نونکامهیلو دومنزاغآ يوسنارف یاههنا رت

 یاهگنهآ یارجا«ناریا نویزیولت وب داررد
 و« یگچبباوخ» : هک تساهتخاد رپ یسراف
 و.تساهنآ هلمجزا هدنهنهکی قشاع و قنع

 و مرسگ طباور هکسسا هچون لباف هنکت اما
 فورعمنز ناگ.نناوخزایکی ابی و هنامسص
 رد یلاوارف تاعباخثعاب نویزیولت ویدار

 یوتسادیپاک رولعنیا وتسا هتک یودروم
 یارباتهارگم یصت هدنناوخنبا قشع رطاخب

 اللصف رولفنم نیمه هب و دنامبنا ربارد هثیمه
 طسخ ار هباارف ینعی شطوهپ ازم رود

 ! تسا هدیشک

 هک ت سا یاهزاتءرهچ یلالوم ریما 0

 یللملانیب ربتعم یلامنیسیاههرا ونشج ربیرورم

( ۶ »4 ۱ 

 «الوب» ملیف هراونشج

 (یوالسگو ب) هشفردابرب : لاس ملیف نیرته 9
 ۱۰۳ یرج

 یکی , یوالسوک وب رد «الوپ «هراوننچ
 تسا روثک نپا یاههراونشچ نیرتمه» ر

 نیا ۰۰۰۰ رین ی امنیس تاعامتچا محا زا و

 لاس ۲۰ زا شیب یتدم رد هک تسا یلاویتسف

 ءژیویاههاکداعیم و یک امازا یکی تروسپ
 یرنه یاهنیس هءرابود دقنو یدج رورم ر
 لپاق یامتیس و رباح لیلحترم یوزا-وگ رپ
 ماع تشادرم رد ناهج زیگنا مارنحاو هجوت
 . تنا هدش لذیم

 ابلاع یتاهب رورم رد ءاگدامیم نپا رد

 رد تواشق و ینی زاپ ضرعم هپ ملیفا هدودح

 ال وسک ه یهاگحبسءژیویاههمانرب و دنیایع

 نانامهیم و روشک یئامنیس نادقتنم لاقا اب

 یروآداپسوصخ» «دوتیم هجاوم ساشملیف
 هچون لب اقودنمشژرا یاهراک و تسااههتشذگ

 لمق یاهلاس
 هاگ هبی4 ااس هنح لاویتف یاههمانرپ

 یضیرات و کرزب رتاتت یفعآ رد « ءارجا

 لاویتف و دراد مان هالوپ» هک دارگلپ ره

 رتاتتیفمآ نیا رد شیرازگرپ تبساسپ زینار
 دوشیم ماجنا دساپم «الوپ»

 الوپ هراونشج رپاوج
 ین گر زب هزیاح

 یاهرقن کر زپ ءزیاج

 رب دگر

 (وم رئاس) ملیف یناهج هراونشج
 (ایلاتبا)

 ۱۹۳۱ سراب 8

 اههراوننچ رونک ینایپ رد هک اپلاتپا

 نیب ربعمو نوک انوک یاههاگنیامن و تسا
 راتک رد ار هومرلام» لاوپتن یللملا

 یهس ره :دوخرابتعا اب یرنه یاههژورپ رگید

 رزب هزیاج

 نیا.تسا :هدرک ناهجرسا رسبوخ یاهملیفهنرع

 هرزاونثج رارک رب «وماکرب » رد اهرنشیپ

  قلطح موهدع هب ملسیف نرتهب یار

 نیا یلسا و یسأل همانسا و لسلاروتسد
 هک تسا یلاهملیف تکرش و دورو «راونشج
 مدرکن تک رش ناهج یاههراوننج رگید رد
 تیفیک زا یدودحات « یلیلحت رد نیا هک دنشاپ
 یاهشررآ احرعرد نکیل ,دهاکیم لاوهتسف
 ریدع مارتحا لپاف تیصخش پبس هب ءرا ونشچ

 هک «یلچک و ز ونین» شساخرس و كيزرنا

 بوم زین لاوهتف هک رحم یاوق عفاو رد
 رد تک رش مدع طرش دوچ و مع ریلع هوشی

 : اه,راوننج رگید

 تسا ملیف یناهچ

 زیاوچ اماو

 ناسانشراک دیلات دروم

ِ 
 مسلیف نیرتهب یارپ هک رزب هزیاچ س

 لا

 ام دره هشيپ رنه نیرتهب شنیزگ
 «ءژیاج نودب»

 لاس نر هشیپ رله نیرتهب شیزگ -
 «ءزیاج نودپ»

 بت تاس » یللملانیب هراونشج

 ایناپسا « نیتسابس
 ۱۵۷۲ ریماتج ال

 «نسنسابس نس » ملیف یلاهچ هراونشج

 نیرتدنمدوس زایکپ ناونعب نونکآ مح ایناپسا
 رد ملیف (هلدابمو شورف) یناهچ یاهراژاب

 نآ زا ری و ثسا هدمآ رد ناهج رسارس
 رسظن بحاس ناسانشراک زا یرایب هتفگ هب

 و ریگمشچ یاههمانرپهب هک :اوتيم یللملانیب
 اریز,هلاپ زین دوخ «یرکن هنشلک ه دننشزرا

 ییبزاپ یصی , ساخ رظن هبنج نيا زا هک
 ناهج یامیس لبف یاهلاس یاهملیف رورم و
 و اسیناپمل یلامنیس تاعامتجا نیرتربعم زا
 تسا ناهج

 زسیارج ءاطعا پبس هب هراونسج نیا
 بننک تکرش تبافر رظن هبنچزا» دنمشزرا

 ناتسو» امنیسزا یراپسب هجوت دروم زین ناگ
 الا ی رد هفنک تکرش یاه ملیف و تسا

 «یلاپن اپسا ابیوسنا ره سیون ریزاب *یلسانایزم
 تنی ایم رم شی امن .شرمم هب

 زا دن راع زباوج

 زاسغآ لبق لامودزا ار دوخ یرته تل
 تساوش

 هسب هک« «دنلپ ملیف» یلالط فدص رشتنپا ارتسنوم » شیرازگ رب ناکمو .هشیم

 ۶. نا ِ مه 1
 هتحاس + دب یاهنیمژرس ملیف هب ۱۹۷4 لاس رب نامژاس هک «ءرونآد ملیف لد هلائوپزاب

 سلم کیرمآ هدعتم تالاپا زا « كيلام مسه هراونشج نیا . دوب زبل شاهدنک رارگ ۳ نی زا 1

 « تفرگ لقن هنارثیدم نپدروچال لحاوس هب نونکا تا ما 0

 «ءا۷ رک یاح ملیف# یلالط فدم یلحاس ای ز نهغ و تناءهدزک ناکر 1 شیاسنهب تشادنآرد یهانوک شفن 3

 رگتمارونوناخ , دوتیماهدژا دسص ۲ بیحاحیاهملیف رضاح لاح رن
 شیامس یدورب هک تسا شیاهدامآ

 «ومرناس»
 «ومرناس» هراونشچ یده ککرزب هزیاج

 ریل نویلیم ينپ ریگمشچ و هدننک هریخ غلیم |

 یررُژ تایه زیو ءریاج

 یاء«رقن فلس

 ..دراد همادا []

 اینم هراتس - ۱۸( هرابش_س 4۱ هحفص ۲7
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 شورف دروسسکر هک رعلیف یتیدتلاو یلدشن شومارف یاهبسف هویتاب
 تسا هتکش ریخایاهلاسرداراکیرمآ یاهملف نیرتگرزب

 :رد طقف بشما همانرب ۱

 ۳ ی ی رم ی و ی تم ی ی ی ی

 ۰ ی و وا

 هصق رهش اهنیس
 ( رنو و رتهب یئاملیس راثآ هدنهد شپامن )

 نوضشیبار کیو, نادرگراکب تنش

 ات تب تک و بت ی ی ی ی ی

| 

 راظفتثا ممه هتو میراد وارب ینیما نینچهنو (هبقب) قیدصهدنب وگ بیع

 یکشیپرح
 مالطسایو هریغ و هریغو یرولبودو

 نصلوپنیمه ندوب یعقاورله لها دزم
 متفگ و مداد ناکتارم بم ؟)تسا نموت

 قیدصهدییوک ثكي نساحم زامهنیا ثبال
 هند وب

 هطوب ره 9۲م م نویزیولت نیارب

 ویرحم زا رتثم ششزرا ندوب
 ۱! تسا ندوب بوخ

 تخم کس الف عج (هیقب)یطظفاحا دخ ل رغ
 ۱ تفر هرخالاب (دوب4 ۲) دوب نا رگ راب

 یاههورگ سلوئم و میدنام اع هرخالایو
 رگیدیاههو رگ انارامكنبا4 ۳ نوبت ولت فلتحم
 و تسیل یراک + دنراد دوخ نادرگر د رس ۳

 دوخرا هک تسا یهورگ اب نامنخسی ور طقف
 هچ و هدز «تاقباسو یمرگرسووخ» بسچرب
 دوخ مسا یا رد اعقف هلفحل نبااتهک تسا نیربش
 هدرک هنرع یلوصحم هن هک دنکبم كاچ هثیس

 تسادمب هک یروطتپا هنرگ و

 هدنب

 امتیس هرات ۱44 هراش بت 1۳ هحفص ۲

 1! یاهزجعع

 یاه همان رب _مهملا «داتیپ» هک یماگه ؛ ریخب شداب
 اهوش و ميتتاد اهلایرس تشاد هدهعب ار
 ,. تاعناس

 راکر دنا تسد«نیگ رگ »یتقو هک ریخب شداب
 و .. ميتشادوش دنجو لابرس دنچ دو دیلوت
 دیلوترابیتقو هک دوب «یدیشر دواد« شیرخآ
 نارقیحاصناطاس تکاد شودرن ار نویریولن
 .. میتشاد ار هریخو هربغو

 رالنتناهک یحلح نآرد مادکچبه رگا هک

 یاهما رب دنچو مان دنچ لقاال «دندوب متناد
 هب میدنيم هلصوح مک رگا هک تشاددوجو
 .. میتشیم شاثامن

 هورگ ردصردا ز «یسیقت .دمحم» كنبا املو
 و اهیمرگرسووش» هورگ هلمج زا و فاتخمیاه
 ۱۰ دودح هب دسریم شنامز هک میراد «تافباس

 !حه» متشاد هچ هاع ۱۰ نا رد. هاب

 مهلآ هک) راثفا بیرق كبو هطوب رم كب
 (ادوا ناگششلگ ثا ربم

 رد لاسرای زا غیردلا- هبلاس هک ةسار
 ! ., نوب بولت

 دنچ یاهمدآ .دنمرنهو یف لها یاهمدآ
 .دنامنشاجباج موقیاهغز اهنت , دته لف لا

 اهزیچزایتعب + یلاجیاج ماگنه رد شاک یا هک
 دناوتیم شنبرتهک هک دوش هتفرگ رظنن رد مه
 ؟ ..دشاب راک هرسحو دا دعنسا و تاعاللسا

 یو یو72

 رنکساغ غ یکلوف هعفدسا اما .کیماغوشغن هثیمه یسید تلاء یاهملیف

 ۱ 3 ءاهامنیس رد طقف بشم همان رب ۱

 دن ومهنیس - لا رتناس

 ووش بوخ هورگ كي هک یزور دیماه
 رانک رد هدشک مرگرس یاه همانرب نیجودکت

 لاح رد هک) میشاب4 شاد نیگس
 1! (دتریم رلنب یی زیچ رضاخ و

 (دیقب)یامنها رلودج
 - وند نازرف : ن رکیزاب - هیقأتیع

 و هزببش مارهت - نامداج نکیو نیلبآ

 لالج

 : نله یئامنیس نامزاس
 نادرگر اکو ثیراس .- ولامتپ ۵

 اضریلع - رادرملیف - هدازمیخف یده-
 -شیورد یلع ؛ هدننک یه - تسنیرز

 دیلیقع یضترم - ادیفم نما ۰ نارگیزاب
 یدمم و لیگ نسح - یناره زانهش
 ,هدازیخم

 نادرگ راک 1 تیزان بیطوط ز

 فک : رادربمق - یبشاح یک

 ب شیورد یلع هدنک هیهن - یدلرلا

 یمشاهایرکز دیفم نمه نارگیزاب

 .لیک نییجو یانج هخرف
 :نادرگزاک وتیراس - رحم

 بروپجروت : دادربملیف - هنولا هی
 - شورد یلع + هننکهیه - 4
 بارآیفم نم - هاردیمم : نارخیرا ۱
 یمشاح ایرکژ و یتیلب یطوط

 ملیفامه
 دمحم درگ راک .توکش پ 8

 دا زمیخف یدهع :تیرانس - یلماف اضر
 هدننک هیهت یدایغ بجر راد ربملیف

 ب یلنا : نارگیزاب - .یرکاث رهچوتم
 ید ٌرورفا ت لیک نیس  هلاح

 هدا رمیحم

 یفترم نادرگراک - ,اگیب

 - هنازبیجندمحا تراس ت یلیفع

 اضتره " نارگیزاب - یناع.: رادرملیف

 بيتلاحعیفر ما ره - هدییسسم یلیقع

 راطع نیح

 نادرگراک - نامه 9

 تهزاس تب نایک

 رمان؛نا گیزاب - یکناب انر : زادربملیف
 زاهد - رهورف الیل - ییطمكلم
 . ینارهت

 . ملیف دزی
 ساع:نادرگ راک - ترف ادخ 9

 نارماک

 دا زبیجن درج ا

 فیت یفدام یلع : رادربلیف - یلاک
 نکیادب یلعدبحم : تیراتس و هدنک

 ذ . یساغآ هللاتمس : نارگیزاب

 بنادرهمدیشمج - یلارهت زانهشس یفسرب

 هداژیلاو رهجوتم و ينادتب



 هک دناهدروآ یور یتیسومهبیلاهناوج
 اسا : تس یياهلتسدوخ یدوخب نیا

 تب لاور كبرد !رثکا هک تسا تساجنبا مهم
 (هیقب) مارهش

۱ 

 ی تر تب ؟ ینکیم هچ  یرپگ
 را زوم اهادصیآ نام نا وتسن مارب و هریگیم ماباب وراهلوپ هه

 تیم هیجوت اهوگار شم دلت نا .دخ ۱ : .  گررب هک ینهو ان هدرک زاب پاسح كاناپ
 ۲ نیک باپاطعف نع ملک هدانسا مزادناسپ زا

 تسا موطنیمه هناعماتخ "راس 0 ۲ لوس ماباپ زا میسالکعه یاتسود

 دلقم نااوسر تعاب هکنبا زج دیلقت نیا ! مریگی م

 :صیاهاوج .درادن یردید لصاح .دشاب ین گرزب یتفو داوخیم _تلداف
 ردوسخدادمتسا ۲ دناتاب ات نادیع ؟ ینب را

 دادصسا نیا هک سینا اما, دنعب نان  _وراهیرممه و مب رتکد داوخیع ملد -

 خسفوم هک یاهدنناوخزا دیلقت فرم ار قاب ایند وت ییرم رگید و مک هچلا
 دن ,« ایم لسعب هونیع ! مرادن

 دشکیم دیلقتنمزا هک یناک !مینکیم لاوس مارهش زا

 :باوخیف و ته راتس دوخ هک دناخ یرادربلیننییروب یولج رد هکنیازا []
 هاناهن راس ناداقم شا راتسک یتقوو َتحارانینکلیع نادرگ راک ی ۲

 ۱ دنبآیم باح هت وا ؟ یورو

 دا شیب اما گن رخ نم ! مشبتحارا دیاب ارچ : هن -
 : اد د ناگدننا 1

 دوخ یادم ایآ .دندنا خب تی 157 یر ته یوزر رنووفف یر سد را
 ۳ 0 بیمیراوساخرچودهک یتقومزات . مریگیدای ؟دکی من یورییاهتآ ی يادصزا امش ویا فو
 مقرهنیا تسا یرگبد هیبش مپادص ه ۱ مربیمن تدل ردقتبا « ملک

 نيوربزشیافتهک ییک الح هکنیا, اب .دنک هم ان یرادر , ۹ تب ۰ 3 اهتساحا یرادربملیف هنح هرد

 ك ندروآ راتفو یزانادصاب دراد یرگید یسرتیمن و ینکیمق

 رم یادم یهباع  ءاو حح هاباس هزا مسرتیم یچیه زا نم

 دور هک تحینه نه یادم .دنازخب ! هما به اجهبح و همه

 ات و یزاسلدسا و میاب دم الاح یثاب قفوم 3

 « فراع » نجلو لاور رد زلثم لم رواتسه مه امش

 ماهدرک دلقت تقونا منا وخپ

 رلننف مت لاح روت ایا : .اگنربح 6 مان 8

 از یرگید هدنناوخ , ادص تا زا

 ی ی و ی هیقب) دیوگیم ر گنهآمرف نیا امش زاییبهک میراد ارس ۱ دی 5
 هچ هرابیارد . دک پ اب ار ندناوخ

 ؟ دیراد یرظن

 ِ ۱ ۱ راتس  زاگنهآ هکنیا هرابرد : راگنربخ اف
 ر دروم نیا دیهاوخب رگا دادملق یانثنقح ار ام « رفسه

 یسم یاهقپاساپ خنرسپ . دیریگب رظنرد 9 دینوآم چت

 مرکز ی یتسقو ارچ متادیمن نم :.داش [2ل
 رسارد رهچونمو فراعنیا ژارتشیب یلیخ
 ناهدرک راک اههیام

 لگ رو دناوخیم ار یاهنارت یاهناوخ
 نقسیج تروص ره شزاکنهآ راکهدب دبا ات دیابیم دنکم

 لک نیا .مرادن دیلقت دمق اطقار دومئاوهک روطنآ زاگنعآ
 یانمتیضارو لنض مرف نیا و "نساوع رمخرخآات دیاب نم ایوگ دنکیم و درب

 تس نمشسار ! مشاب ناثیا تتمنیهر نوپدخ

 هک یرگید لاونس : راگنربخ 9 سانشنكمنارمناثیاهک مدرک هچ منادیمت
 هکنيا زا ميوگبهکنپا زج دناهدوبن دادب

 تسا تحاران ماهتخادرینء وشر وا

 مياهدینشاک روطنآ :گنرخ ۵ "
 ودبرادنار تیبوبحم و ترهش تیق

 .دیاهدرک ادیب یهاوخدو" یعون ۱
 ؟دبرادیفرح سوصخ نا ,

 تقد بوخ رکا , دینیبهب : هراس[
 رفنكي باجزا اهت اهفرح نیا

 . هدشنارع تا رقسهزاکنهآ
 مدوب یتدرظیب و هارت دوخ

 یتوانق نپنچ نازاگنهآ
 نیا!ارچ . دناهتشادن نم 9

 ندناوخهب مه شدوخ ادمهک
 ماددیسر ترهش هب س هکتیا

 یئاوران یاه تمهت نینچ"
 نماپآ. تسا هدومن ن

 «رکا هک تسشپا منک ناونع متساوخیم

 - گسنهآ , رگیدکباب ناوارفیاه تهایخ
 بیم.دراد رگیدکی هب ناوارف یاهتهاتم

 بگنهآ ۰ نازاگنهآارچ مسرب متاوخ
 ؟ تا رگیدمه هل هیش بغا ناشباه

 تساوضخ نیا نم رظن :راتس []

 زاکسهاهب هدنناوخیمی . تسا «دنناوخ

 نالف هیام رد شکتهآ هکدنکیم شرافس

 دسقم زاگنهآ هک تساهنیا . دشاب گنهآ

 بآزا یرارکت اهگنهآ هجیت رد و دوتبم

 یاهدسنناوخ رگ |منکیم رکفنم .دیآیمرد

 بلدصینمب دراذکب دازآ ار شاتوخ یادم

 هسام رب دیوکب زاگنعآهب و دنکن یزار
 نیا تقرنآ زاب یگنها نم یعفاو یادس
 دوجو هب مهب كيدزن یاهتحابن نینچ

 .دیآیمل
 شست بلا : اکنریخ ۰

 ربهوالعدنناوخیماهلاوج هک دیدج یاهگنهآ

 ۲ گنهآه< دندفنعم بلغا: راگنربخ 8

 هرابنیا رد .تسامهب كيدزت ءایسبر اتس یاه
 1 دیلوگییا چ

 ایآ ۱ يح کیم رک اش 0
 مهب تپهرنمه اهردفنآتهاشنیا هتبلا. دشاب

 كلپرد هک مادتاد گنهآ نود یکیاما تین

 میاهگنهآ هک تساآنم يمس دناهدوپه ام

 یمن سیم اما .دشاهتشاد یفلتحم یاهمرف

 یرتشیمتفد دروم نپا رد نیا زا دمب , دوش
 رک مهآ وح

 هرابردمسرسپمتس اوخیم:  راگنربخ

 ادیرادیاهدیقع هچ ینا ربا لیصا یفیسوم
 رینگا تلا ینیمقاونیا : راس []

 متسهیناریالیصا ی ةيسوم قشاع هک م یوکپ

 دیذبدهک نانچمه هک تسا یدحب مایگتعیش و

 هدناوحیدیهشباهولادیع هک ار یگدنز هنارت

 مدناوخ «رابود «دوب

 یلپسوس نم ءاوخلدی ةيسوم الوسا

 تسا یناریا نیتسار
 یساوضخراب زا فرح :راگنربح 7

 داترهش دینکیمترکف -دمآ نایمدی ؟دن

 ؟دوبلیخد دیناوخت ارنآ امش هکسیارد هنارن
 مسه هنارتنیا ترهش» هتبلا؛ راس (]

 گانسمک تسنیارسرپ فرح اما دوبلیخد

 ابجامنشادن تسود ار گگنهآ
 ناوخب هکدوب

 نائل دیتناوخیم دیان: راگنرخ 8
 یاهبادردهک دیرادارنآ یلاناوتهک دیهد
 ] دیناوخب مه ینارنا

 طی مپ ینعپ ۱ دیاش : راتس 0

 اگدیونش لمعلایکع مییپهب

 صح

۷ , #6 

 ات را

۲ 

 ی

9 

 ننیارفار رد ن

 و هشتم. و

9 
 متنک ۳ اهفرح نیاژا

 :مراحتسودار یلارم

 هک میدن شیپیدنچ :راگنرخ 8
 هچ,دینکی زاب یلامتیسملیف كي رد تسا رارق

 1 دیتخربذپ هک دخ

 بیمتهک منکی مرکف :شتعیقح : راتسا]
 راوسچرد ار یکشیپرتهو یگدتناوح ناون
 ۱ ,دننکيمتوعدنمزایتقو ینمی. دون ظعحمه
 طقفهکلپدننک یمنهاگن رگیزاپ ناوتعهب سپ
 ۸ نونکات هکنپامود.دنرادرظنردار هدنناوخراتس
 امتیسردیامدناوخ هک ه ةشادنه ةباسن اریا رد

 ترهث زا افرس نوچ .دشابهدش یقفوم

 .تساهدش یتافیلبت هدافتسا وا یگدنتاوخ

  امنیسرد شوگوگ اما : راگنربخ 8
 . تساهتشاد تیقفوم مه

 ربءوالع هکتسنیا رطاخم : راتس []

 بوا یگدنناوخ تیبوبحم نتئاد رظنرد
 ,دناهتشاد هجوتمه یرگیزاب رد شدادمتسا

 ۸ مه یرگید فرح : راگنرخ
 ؟ ته

 ون ۱مرکشتعوظفاحادخ , هلب + راتس []

 نفلتهرامش

 امنیس هداتس
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 (هیقب)امبوخهناخ
 هایس مياهزورب اعت یدوبل و یتقو

 . دو ۱

 وا.تشادمه قح.درکن رواب ار مثرح ۱
 غوردواپ مرادهکی تیعفومابنمهک درکیم رگف 4

 ردنم لد هنوگچ هک تنادپمت وا
 .دشکی مرپوا ندیدی اوه

 ونزاهرابود زیچدمه هک دعب زوردنچ ۱
 رگید منرکیم ساحا نمودوبهدش عورع
 یامهمرابود ؛مهدیعن تسدزا ار هنارت

 و هناوبدا رموتخیرمهبمارآا تافون كي اب ۱
 . درک توهم . "

 خلتبورسغ ثبمیارب ؛بورغ ژور نآ
 ..ردبهدزیسز وربورغ لث .دوبنیگهودنا و
 هوشیماطتفک خلتو درس یاهبورغنآ زا

 یاهیورغ نآزا ...دیدار شربت ریوک یون
 هدنشکناسنایا ربتافوا یهاگ هک نیگهودنا
 هک دوبخلت بورغ نمهرد تساثلاندرن و
 نزكب ودش زاب ردمدوم هتسشن مرتفد یوتی فو

 .دندندرا و ماتم درم و
 مدآهکارچ . مدروحنهکناهتآ ندید زا

 ابا...دننکيدمآ و تفرمراک رتفدب یدایزی اه
 یداع سعجا ممزادرموذزنیاهک مدرک سح
 مدختساناسانم, دنتشل مدرک ف راه, .دتسیب
 هبا تصرف نیایتح نمودوبهتأر نوریب رد

 توعدمرگ یاچ كيب اراهنآا مدروایت تسد
 هدرک توکساهنآمه+ تیحص عورشیارب .مفک
 تبقاع,میل وگنهچمیتسلادیعن نم مهو _.دندوب
 :متفگ_ومتکش ارت وکس

 .دیئامرفب دیرادی رمار ۴۱ -
 شرسهدعب ودرکمهاگتعماوت اب درم

 : تنگ ودرکی فرحع اد
 ب یم «میتهانا رترداموردپ ام

 .مینک تبحصامش ابمیتساوخ
 .دادملاکت رایتخایب+ هنا رتيما ندروآ 8

 اهتآ یاهفرحب وبنکتوکس مداد حیچرآا
 مسیاهگر وت ییجع یواکجنک .مهدب شوک
 ۵ و دیود

 راگنا, دندرک هاگن رگیدکیبنز و درع
 تمفاعاما .دننزبار ناشفرح هکد ندوب ددرم

 . درک تحصاپ عورتدرم 39
 دراواهتهکی عقومنآ زا. .. دیلادیه -

 هنا ریوكييامهناخ هدیامدش .نمرتخد ,يگدنز
 . تا هدخ لیدت

 اما« ارچ » ملک یلاولس منساوخیم
 ؛دادهمادا واو دلام ميولگر د لاوتسنیا

 ... . دناوخیمسرددراد ام رتخد ب
 برلطضارام دیاهدرک ترپاروا سلوح اش

 ریست رید هنارتیتقو... دیاهدرکن ارگل و ۱
 اسنیآیمهناخب شاهردع لیلا تعاسزا 9

 یراضفردپ اناخ رد وا ,,, میتسه نارگن
 امابندزف رحهلصوح ... درگ ی ملاهب + دنکبم

 اهنیهمهرصتموتساهد جیگو ا .. درادن |

 ,دسسلدز قرح نابز منا یدرم و ثز و

 درومردا ,یسحنامهونوم#ر طب .ناشبايفرح
 هرابرد یرداموردپره هک دننشاد ناشرتخد

 . راد شدازرف
 .مصهدب شارآاهنآ هباک مدرک یعسنم

 لاح زا... هتشلگ زا...م دز فرحن اش

 ماایرگمهدياش.دوبتفرگ م !مدنخ شتسار
 دستساوخیمنمزا یروفءاهنآ .. دوب هتفرگ
 - هپاروا نمراگناهک مراذگب اهتنار هنارتهک
 ...مدوبهدرب اقی

 درومیب هنارتدرومرداهنآاب ندز قرح
 هرخالاباهنآدشیم هنگ هچره اریز ...دون

 .دندزپمار ناشدوخ فرح
 یتقوودنتساخرب اهنآ « تعاکیزا سپ

 !تفگو تفکر ب هلارتردامب دقورب .داتساوخید
 دیاشو اکیرماابار وا ميهاوخيم ام -

 ...م هتسرفب ندلم ۶

 نادرگ ساز ناتدوخ مه اشتسا رتهب

 ارمودندشجراخردزا هلمجن ٍان فگاب و
 شوما رفوگشق یاهایورو تا رطاخی اینداب
 , دنشاذگ اهنتدوخ یئدش

 هنارتردامیتقو تساوخیم ملد یلیخ
 ابآمدرکیم لاوئسوازا درکیم یلفاحادح
 ابایآ ....تسا هدش قثاع رابکی شیک هنزرد
 .. هدرک جاودزاقشعاب شرهوخ

 درگاشاب هدوب كچوک هک عفوم نآایآ
 راوس هخرچودللرسپ ای« ناشهچوک رس لاقب
 :الحم یمدنک وجوم درمایو , ناشهیامه
 یگتسلدو یقلعت شاهلاخ رسپ ای وععرسباب و

 رهكن نودب 1 هنای تسا هدرک ادیپ یصاخ

 . ناش یناوج رشوروت رد یرسب و رتحد
 نتعاد تسودیاربراب كي لقادح ناشبق
 زوههک تسایعفوم هظحل نیاو تسا هدییط
 مدآ دوجو زات ةادص و تییوصعم

 زا ار زسیچ هه مدآ و هدیتکترسپ
 رهو دنکیم ءاگن اهیلابرهمواهییوخ هیواز
 نارت .دنامیم تئهن لتم شیارب یریوک

 شیاهوزرآ و اهایورلابرب ناسنا4 ۲ تساهلاس
 هک رولعتآ ار شاهدنیآ دناونیمو تساراوس
 هچ هنارت اب نم ..دنک ریوصت دراد تسود
 نارگیدیا رب الصاهک یلایئد . مئتاد یلایند
 و رتخد تقو ره الوصا .تسیئ روصتلباق
 دننکیم رکف دنراد تسود ار رگیدکی یرسپ
 رتیقیقح و رتغاداهنآ قشع زا یقشع جیه هک

 ميدرگیمروعت نینچیهام كن نودبو تسب
 ارم ظقف هنارت ردامو ردپ نتفرو ندمآ

 رد الوصا . تشاداو ندیشیدناهب رتشیب
 : تسا مژال هثرحت كي یمدآ ره یگدنز
 هداد خر میاربوا زادعب+ ۲ یئداوحو همارتو
 نم رظنب ..دوب داد نمبار دكرحتن اد و
 هک تسا یاهیده نیرتگر زپ نتناد تسود
 ود قرب یتفو . تساه داد رشب هب دنوادخ

 اب ناسنابلق یتقو : هنکیم یقالت مهرد هاگن
 ریسار شرع هک راگنا. .دیتيم یرتنیب قوخ

 یگدنژ هک تسا یتاطحل نینچ رد .. ینکیم
 ههو دونیم اراوگ و عوبلس تیارب تدرک
 هدننکتودرت , گر بگ كي لتم تبار زیچ
 .ددرگیم نیکآ رطع و

 ناریحو جیگ زور دنچ ات قافتا نیا تشپ
 زا هک هراچییو تخبدب یاهمدآ لثم .. مد
 هکنپا ات .دنشاب هدش هدنارو هدئام اچامه
 ثكب هکیلاح رد هلال .دعب هتفهکب دودح رد

 گنر .دعآ متاقالب دو شد رد هحب

 ودگشف نامشچ مهزاب .دوب هدیرپ شاهرهچ
 زا دنیمو دوب هدخ هتشغآ كئاب شناب رهم
 متسد .دیدار شهاگن یفافش , كاتا بابح تشپ
 فالخ ریاما.مریگب ار ,شتسد ات مدرک زاردار

 رد هکیلاحردو دینک بقع ار شسد هنیمه
 دیسرپ نزیو مدق قاطا ضرعو لو

 شتسار مس بیم تزا یزیچ هپ « نیببس
 .. وگب ار

 : متفگو مدرک شهاگن
 .. رولفنم -

 ارماعفاووت منيب متساوخیم , یچیه -
 .. یراذتسود

 شهاگنیرولم .متشل شرانک و مدش ددب
 هچ .نزبار ترخآ فرح یعب هک مدرک

 ..دوبهانوک ی لیخشباوج 1 یلوگب_یهاوخیم
 .متشاد شراظتنا هکار ینابه یعب

 :تفگ

 دناهدادیبیت رتماهدا وناخ :مرپ دیابنم

 . مزادرپ لیصحت همادابندنل رد نمات
 ؛ مدیسرپ
 1 یتفگ یچ وت -
 : تفگو درک هبرگ

 ..مديشک اد ؛مدز غیچ مدش# زاوپد
 هک دنتفگ ..دندز قرح یلیخ ميا رتاهنآ اما

 ؟ دوشیم شومارف هرخالاب
 ؛ مدرک لاو
 .مینکش ومار ف میناوتیم ینکیم رکفوت -
 دصا .درک مهاگنو دروآ الاب ار شرب

 تشاذگ میاهبل یور ارشهتلمو خاد یاهل
 : دیلا لاح نابه ردو

 مروبجمیهب. .. درکش ومارف تیم. هرآس

 هدنکهناویدو غاد ردقثآ هک شاهبوب زا

 .تساهرادیدیرخآ هک مدرک سح دوب
 شدوخاب هک ار یاهتسو دش دلب هاگنآ

 یولباتكي.داهن ملباقم و درک راب دوب هدروآ
 متسدبار ولبات ..دوب نم ریوصتز |  یشافن
 : تفگ و داد

 ممشچ یولج . مدرکیم شهاگن هشیمه
 .. دوب

 : مدیسرپ
 ؟ یچالاح

 : تنگ

 -. مینکیم شومارف ود ره _
 : مدیسرپ
 ٩ یلاوتیم وت -

 ۲ : تفگ

 یتفومهنیاش ... مناوتن مه دیاخ
 ۰۰۰۰ مشاب هتشاد تنسود رتشید متشگر ب

 تک رححبص ادرف . مورب دیاب العف اما
 .مفک تشومارف مناونب دنکادخ ..,. میکس

 ساسسحا.دورب تساوخیم هکیماگنه
 شنارطاخ ماعت راب ینیگس دراد هکمدرع
 یاهفرحو نم هک منادیم . دنکیم شودبار
 میاهدنا رذگم هاب هکی مرکو درس یاهزور و «نم
 لات نیرخآات یعی : هئحل نیرخآ 1

 . دوب دهاوخ هارمه وااب مع یاه
 رایتخایبهکم درک یاسحا تفر یتفو

 نکلابزا و متشگر ب هلصافالب .ميرگيع مراد
 هکم دید . مدرک هاگن نابایخ یوت هب مرتفد
 شدوخ زادیان ...دوریمدراد ایزیرگو دن
 تخیرگیم مه

 الصاو تشذگ روفعچ مدییهفن زورآ
 مدوبوا اب هک اههامو اهزور نیا مدییهنن
 هفعاصبلئهزیچ همه ... تشذگ رولج
 هدوز حصدعم زور ... دوب ارنگ و دتت

 ردار اهنآ دوز یلیخ ... متفر هاگدورف هب

 و موبفم هنارت .مدرک ادیپ تیعج یالبل
 و شناردارب و ردامو ردپ نایم رد هنفرگ
 شهاگن . دون هداتسپا شماوقا زا نت دنچ
 رودب شاهنایشآ زا هک تسلادیم یغرم لنم

 ۹ لماش «كرک » باتت (وس

 یناروپ دمحهملغب نیرح 7
 :یلوس دام رانا یایب بیرقع دیارجو ویداز یو" * یاد

 اتم ,ناک دنیامن زا هلوسو و دج
 "تیم اضاتت روثک سارس رب امنیب

 ات دنیامن مالع ار دوخ یهرصم ناری
 لایسرا نانآ ینان هب روبزم بام

 مدوخمدرک ی هس ...تساترب یلیخ شاوح
 هک متادن تفال شتار , منک ناهنار

 عیرکی دودح رد . دزیمايب مهرد سد
 عسقوم هکنیلات ... میدوب ولو نلاس يوت

 یگدرملد اب واو دیسر ارف امیپاوه تکرح
 شناتسودو شاهداوناخ زا . مامن یدرسو

 دنک رتار نلاس تساوخیم یتقو . دش !دج
 تسسعمج رس تشپ هب ار منوخ رایتخایب
 . منییب اروا راب نیرخآ یارب ات منلار
 . درک سح ارم هاگن یتیگنس مه وا راگنا
 یاهشیش راوبد تشپ زا تشاد یتفو هکنوچ

 , تشگرب ناهگا درکیم روبع هاگدورف

 كسی رد . درک هاگننعب میقتسم و داتسیا
 تعرسیدهبو تفرگار شنامشچهک مدید هفحل
 ....شدیدن رگیدو دشمگ نیرفاس نایمرد

 الماک رگیدهت مدرک سح یاهلفحل .ططقف
 نسلاسزا متشاد یتفو هک ماهدش ادج وازا

 امیپاوه شرغ یادص مدشیه جراخ هاگدورف

 .. درکر ی ار مياهشوگ
 وب #ب

 هنارن هنافشاع یاههما هکسیا زادعب
 اهلآ, مناوخیمو منکیم ور وریز راب دنچار

 زایکسب یال مراذگیمو منکیم ان تفدابار
 اراهدما نیا تقوره هک منادیم . مياهبانک

 نیریشیاه هرطاخ روآ مایپ میارب مک زاب
 , دته شخب تدلو

 هاگن قاطا راویدورد هبو مدرگیمرب
 .مرگنیمنوریپ هب هرجنپ تشپ زاو منکیم
 یسط رد یدایز تارطاخ هچ هکم ييبیم
 نمرب یگرزبا یکدوک زا - اهلاسنبا
 نآاب هناخ نیا طقف ابا .... تل هتخلگ

 ولگر بهچغاب نآو هدش یراکیخاک ضوح
 نمبطقف هک دنته نابرهم رداعو ربپ نآ

 یرییفت جیهو دناهننام ناب رهبو یمیهم

 »لس رتیمیمص همه زا اهنیا ,.... دناهدرکت

 ..دنزیمن فرح قدع رب مدآاپ رگا اهیا

 فرح هدیسوب یاهرجآ و راوبدورد رگا
 و تج شوح یاهیهام رگا ... دننزیمن

 اهرتوبک و دنوریم نیئاپ و الاب نان زیخ

 توت دشت « یناوریش یور زا ینقو
 3 دنروخیم بآو دننیشنیم ضوح
 5 رب مردام رگا ..دوشیم ینابععمردب
 ود دلورچونیچ شتروص نامز تشذگ

 دد هکمناديم اذهعم .درادیمرب یربذپلدو
 یتبحمورهمو یتیمییص نمب تی اهنیا بلق
 و دننکیم میهارمه روگ یاپ ات هک تسا
 و دوخسسم رتشب زورب زور مه نانافالع
 . نیمه یارب .....رتشیب هتشذگ زا ناشیکیدزف
 منکیم هاگن مرداىب هرجنپ زا یتقو هک تسا

 ملد ؛ نام هرطاخ رپ و بوخ هانبو

 هنآب هک یاهقالع و قوت زا .دهاوخ



 هک سدآهک مينيبیمو «رودنک» ملیف

 ناوتیمراکنپا یاربو دشاب هفرح كپ دنآ
 هب رکهد یناج ردایو - درک ریجا رگراک

 یتاک و (دروفدر تربار) «رودنک » هطار
 مينکیم هجوت (یوانادیئ)
 و دسرتیم رکیدکیزا هکیلاح رد اهنآ ۲

 رودنک یتح ایو - دنتسه نونطم مهتپن
 نتسویپیارپ ترفاص زاار يتاک توشخ اپ

 كپ رد اهنآ لاحنیااپ درادیم ژاب شدرع

 رد و دنچیپیم مهب باهتلا رپ یلیخ هطحا
 یزایقشعمهاب مرگ یلیحو دنوریم مه شوغ

 «کالوب» یدروخرب نینچ يارب . دتکب
 طقفو دنیبيمن كرادت یفطاع یهناهب یه

 نیا تیفیک ندناسر یارب هظحل هب هظحل
 یروتاما روطب یتاک هک یئاهکع هب نت

 هعج رم هنف رگ پکنا مغو هرس یاهاضق

 دتکب

 ودنآ یقنع یانن هک دصف نيااب ارهاظ
 یارب یصی دشاب هدرک هیجوئ و ۲

 عون چیه ودنآ یکیاوخمح
 یمسج تالیامت یانرا

 یلک یاهرهچ دناوتیم
 نآزا یئامنیس نینچ هه

 ینیفیکو امیس نبنچ قثع یتقو . دنایامنپ
 ار یتنوشخ ترور دوخ هپ دوخ دشاب هتشاد
 «رودنک » و - سا هدش هیچوت مينیبیم هک

 شاراکمهو ناتسود ماع لتفزا هکنیااپ
 وتسا یلایند رینچ هپ قلعتم . تسا هتخ

 دنیدنایمدوحتاس هبرتشیب ارجام نیارد وا

 زج تسین یقذع

 روطنم نیاو -

 یطعیحمرد
 تسا هدش ریاص

 دار ,وتعرا

 هپمهادت اب ماع لنع پاصتو یاهفرح

 قفاوتهب هکدسربع رظنیو دزادرپیم

 . دنسریم مه یبش
 یراکمهب توبدار «رودنک» صوت

 یزیمآتفلاخم پاوچییرص روطبامو دنکيم
 تکشزا سیره دیاشو ميونشیمن «رودنک »ژ

 فیلسک) شناهدنامرف زا یکی لباقم رت
 ور شیپ رد دک .مهار اهنت هپ وا (نوترار

 ددن ویپپیاهف رج نانکمدآ هبو دورب ۰

 ملیف كي رما رهاظ رد «رودنک » اعاو..

 راک یلک لومرف قبط ناب ردو هنداحرپ
 مه دهمتع یاسییس هپ قلعتم « كالوپ ۵

 هسپ كالوپ یندیس هکنیا هپ هجوت اپ .ت
 طلت؛دراد یهاکآ یزاسلیف راک سیناعم

 ودهدیم ناثن انیقد ملیف تداوحرب ار هوم
 رودنکن یب ع۱: هنحص رد ارنآ دومن نیرته

 یاهفرح شکمدآ كي هک ییالف یچتسپ ۲

 شک و ناسرع میم

 - لاحرهب - زاک یلک لومرق
 هس مینک هاگت روطیمحو شا

 نوف یکام و دروفدر ترپار هک یا

 ار راک رم روان تل رد و
 هکنیارب هوالع ملیف هک
 تارهاظت ,دراد هرهلدو

 ميدرکيمربزام دروم نیا نتخانش رتهب یارپ

 شبلملک رد ملیف یارجام یهیضق نرچ
 هلبوود هکنها لتم - تسا مخو میبرب یلیخ
 دشاپ هتشاد تسد ارچام نیا رد مه یسراغب
 ميعافم دناوتیمن رک اثابت رظن نیا یور

 هک هچنآ راچانب . تریک ؛ ار ملیف رظن دروم
 تساهثداح و تنوشخ , دنامیم دایپ ملیف را
 «ودیسنوف سکام» هک یتیصخت نینچمهو

 ادچو دیاملیم یلخدوخ یکشیمه تردق اب
 ۳ . تسا زیگنا نیت

 (هیقب)یدمحا رهچ ونم

 هود نودپ شتآ هکنانچمه درب امنیس هپ ییدآ

 دوب رکانیس كي دید و امنیم كيتکت دقاف
 رطاخ هب ار اجوا نلک یدمحا همه نيااپ اما

 تسرد و درادتسود زانوسرپ نیا تایسوصخ
 «ینلآ» انوسرپ هب تبسار هدیقع نیا سکع
 دراد «سدقم تخرد» رد

 ةبرط زا نش هتخاش زا سپ وا

 نآ و تفاپ رتمکحتس یهاکیاپ « نوپزپولن
۱ ِ 
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 یدحات ار
 هزرایمل اح رد زونح اما تئا تشپ

 ندرکنشزاس یارب مزجیمزع و تسهوهدوب ردرکن

 تکرشاب نامز نیا رد. روعم یامنیسنا اب

 زا یکی هب «یردان ریما» ی«هیئرم» ر

 شایئامنیستیل اعف نارود رد دوخ یاهشقنءاش
 زیندمپ اهلاس ات هک تسا دقتعم و تفاپ تس

 .دهد تسدوا یا ربیتس رف نینچ دی ًامنیم دیمپ

 مامتاهیتخس رگید هک

 اریز دنیشیمن یاپ

 هدیسرلتسا شفده هک یجوا نآ هپ

 تسا دقتحم یدمحا

 زا مهزاپ یلو هدخ
 زونح
 دهاوخن رپ ءزرایع زا تسد دسرن ن هپات و
 دوخ ظفح رد زین نامر نآ رد هزات و تشاد

 دیوکیم اریز دپ شوک دهاوخ
 نامرهق اما تسا نانآ ندش نامرهق» -

 « لکشم ندنام

 هژرابم نمنچ نیا دهاخ اعراب یلو
 هیعادزاغآ رد ناک رایب مياهدوب یئاح

 رد تبقاع اما دنتشاد لاذتبا اب یئوجهزیتس

 . دنتفر ورف و دندخ هدیملب لاذتبا نامه
 دهاوخ التیم یتشونرس نینچ هب زی وا ابآ
 ؟ دش

 موشهدولآ تسا نکمم ریغ نم هن »و

 رگید رفن .دنچو دوخ هب تبسن یدهعت اریز
 قفوم نم . منکیورجک تسا لاحم هک مراد

 دپونانرفم هب مهاوخیم ار نیا . موشیم
 قفوم هرخالاب نم هک منک تپاث ناثیدنا

 ۰....موشیم

 یشاب یروپ ءارمه هب هتفه نیا وا

 «یبایع هللادبع» زا یملیف ردتکرش یارپ
 ردتنگ زابزا یپودشدهاوخ داپآمرخ مزاع

 ثكي سپسو راک هزات نادرک راک كيزایملیف

 ناريا یانیستسا دقتعم هک یلاضییزا ملیف
 و ینویزیولت مايفكيدمپ هدساشیمنار واردق
 رب لامانایاپانار شتفو هکر گیدملیفدنچ

 و اهتیقفومیارب تسا زاعآ نيا .دنکيم
 دنام ناوتیم بوخ هچمکن دیل اپدوخ ربیارب

 , دشن هدمتشلک لاذتپا هبو

 ار هوخ ءار مکحمیاه مدقابنونکارا
 دنکیم رارکت مادم و دیامیپیم

 هرخالاب نم ,., موشیم ققوم نم» -
 + «موشیمقفوم

 مان
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 رنهدیدهیده امنیس هرانس ناگ دنلاوخهب نادنم رثه

 ار« رسکاخ حبص » ملیف رد یزابهک نا ردایامنیس راک رپ .اتس مارآ 8

 یارب یلدنص و زیم تسدکی « تساهدیناسر ماعتاب راتخم یتن ینادرگ راکب
 . تسا هتفرگ رظن رد اسنیسمراتس ناگشاوخ زا یکی

 دارعتوهدرک رپ ار ربزنپوک دیناوتیم « یشک عرق رد تکرش یارب
 . دیئامن لاسرا ۱4:۷ یتسبقودنص سردآ هب هدشن لطابربمت لایر ۳

 دا هبده نوک

 سو کدو عام ۳

 کا دا

 نام 1

 زد مر ایجاس
 ربا بارم سد 0 ۳۹ سردآ

 ۳ و رم

 ادلب هی ده هدن رب

 یاقآ ۰ ادلب هبده تفایرد یاربهدیسر یاهنیوک نام زا 8
 هب۲۸مللالپ یلعو هرازه هچوک -- دنبردنابایخ نا ربمش نکاس (انب)یلعمرک یلع
 ناشباوتسا دوجوم هلجم رتفد رد ناثیا«بده دندیدرگ باحتنا هدنرب ناونع
 اسنیس «راتس رتفدهب ه راهچ اب هبنشس,یاهزرر هبده تفایرد ی ارب دنناوتپم

 ,دنیابن هعجا رم
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 ۰ توی لت را رودنک

 زیارت زود یاد یار ارد سا یه
 میم كال وب یندیس:یهتخاس

 نازالیف هلئج «دلال وب یلدیس»

 لاسدنچ زا سب ه تساکبرما یاهنیس ناوج

 هب «كابرابهتتر » ملیفاب یرگیزاب راک
 رد ار دوخ راک و تسوبپ نا زاسصلیف هک رج

 داد همانا هبعز ننا

 هس یشنا رگ زا ادج کال وب یاهنیس

 كي یاراد  .داهدیم داش یعاهتجا میهافم

 ضع كاب میشاب هتفگ رتهیاب - یلک هصختم

 تقوچیه رگاثامن هکننا نآ و - تساس یلک

 هلسار اب مهادت وا راتآ یاهمدآ اب دنا وتیمن
 هب اهلآ» ملمف رد یتح -- دنک را رق د یفطاع
 نومضم كب یا ءاد هک« .دنک ی م كایلخاهپسا

 دوب یناسنا حاللتصا هب

 مینا وئیم هک تسا یفبرعت نیرته یگناگیب

 دوخاب دوخ نیاو -میتأب هتشاد دروم نیا رد
 دن زیم همطل مه رگیزاب راک هب

 قیرط زا یا هثسیرنه هک دوشیمن روصت
 ینوبحع ه رهچ دوخ زا دناوت هلالوپ یاس
 یتح اب و دیامن هئارا ییوخ راک اب ودراب

 ًاففح ار دوخ یمدث تست شیپ زا تسوحم

 « رتسکسل ترب »هاض رف راک هب مسنک هچوت ب دیابن

 نایچراکن» ابو « هعلق رادساپ» یاهعلیف رد

 ۱ .دومسع توافت یب دح هچات هک هرس تسوپ

 هب میدرگسم رب هتکن ننا زا یهاگآاپ

 تیصخخ هب مينکیم هجوت و «رودنک» ملیف
 ردهک (دروفدر تربار) رودنک اب «رث رئوج»

 ی ی ی ها دات دات زد نداد یو
 ۳۸ هحفص رد هبقب تیقفوم نیمه اب یمدآ نیمچ ریظن اب میتک

 امتس هراتس +۱66 هرامش بت 4٩ هحفص

 *رتهمهیهیک طن زاهکلبشرعولرط

 .دهدیمناش و هتعاس رتدودحم و رت
 نیا زا هناونین ۱

 ملیف ءراب رد
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 4 ۱ ۱ هدرگ نیرتیوق بشما همانرب
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 دنکیم میدقت نا ربا ملیف هناخ

 زیگناتفکش هتخاسرد
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 دشدها وخ یزادربملیف یئاکن رمآ ر کی زاب دصکت زا شید تک رساس كزوب وین زد یئامنیس میظعرثآ نیا یاههنحص هیلک
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